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ESCOLA CONECTADA: as redes sociais e a ressignificação das produções
textuais
Valdenízia da Conceição Bezerra1
Vicente de Lima Neto2

RESUMO
Este trabalho consiste no projeto de Mestrado Acadêmico em Ensino apresentado ao
Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), tem como objetivo discutir
como as redes sociais podem auxiliar no processo de apropriação da linguagem escrita
através da leitura e produção de textos multissemióticos no componente curricular Língua
Portuguesa, nos anos finais do Ensino Fundamental II. Buscamos identificar práticas de
ensino, utilizando as redes sociais como ferramentas digitais, que possibilitem ao
educando realizar análises de informações, argumentar e opinar, por meio de produções
textuais através de interações sociais, posicionando-se ética e criticamente em relação aos
conteúdos. Como embasamento para nossa pesquisa, trazemos as contribuições de Araújo
(2009), Braga (2009) e Rojo (2012), que discutem sobre as relações entre linguagem e
tecnologia. Para atender ao nosso objetivo, seguimos os seguintes passos metodológicos
primeiro faremos um levantamento dos objetivos de conhecimentos e habilidades
asseguradas pela Base Nacional Comum Curricular ao educando do Ensino Fundamental
II que direcione o ensino com ferramentas digitais no componente curricular de Língua
Portuguesa; depois selecionaremos num livro didático atividades que estejam de acordo
com as competências asseguradas pela BNCC e acompanharemos a aplicação dessas
atividades em sala, por último apontaremos as dificuldades para realização dessas
atividades pela perspectiva do professor, como também se foi obtido aprendizados e quais
teriam sido esses aprendizados, de acordo com as competências e habilidades que se
esperava alcançar.
Palavras-chaves: Redes sociais; Linguagem Escrita; Ensino de Língua.

INTRODUÇÃO
No ambiente escolar, desde os primeiros anos, o ensino da escrita é priorizado. Ao
adentrarem a escola, os alunos são inseridos em um mundo de signos e treinados para
codificar e decodificar palavras ou enunciados escritos, porém o que se percebe é que,
mesmo com todo esse empenho da escola para que os alunos adquiram a habilidade da
escrita, ao chegarem aos anos finais do ensino fundamental II, continuam a demonstrar
grande dificuldade em suas produções textuais.
Através de uma experiência com turmas de 6º a 9º anos que participaram
simultaneamente de um concurso de redação, em que tivemos dificuldade de adesão como
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO, em associação entre a
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – (UERN), Universidade Federal Rural do Semiárido –
(UFERSA) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). E-mail:
valdenizia87@hotmail.com
2
Doutor em Linguística. Docente dos cursos de Letras da Universidade Federal Rural do Semiárido
(UFERSA) e do Programa de Pós-graduação em Ensino – POSENSINO - em associação entre a
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semiárido
(UFERSA) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). E-mail:
vicente.neto@ufersa.edu.br
1
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também da produção textual, começamos a refletir sobre as formas de incentivar as
práticas de produções textuais de forma significativa e que viesse a se tornar prazerosas
para esses alunos. Através dessas reflexões surgiram as perguntas norteadoras do projeto
de pesquisa que consiste este trabalho.
A Base Nacional Comum Curricular traz como competência específica de Língua
Portuguesa a apropriação da linguagem escrita, e essa competência norteia a prática
docente para um ensino contextualizado, oportunizando ao educando o reconhecimento
dessa linguagem escrita como forma de interação nos variados campos de atuação de sua
vida social.
Os avanços tecnológicos, permitiram grandes mudanças nas práticas sociais, a
popularização da internet possibilitou variadas formas de interação e comunicação entre
os indivíduos, como as redes sociais, que são ambientes digitais utilizados pelos jovens
como espaços de expressão e descobertas. Embora de forma espontânea e não revisada,
nossos alunos fazem uso constantemente de textos escritos em suas redes sociais. São nas
redes sociais que eles expõem corriqueiramente suas frustrações e opiniões sobre algo,
muitas vezes até se expondo de forma excessiva. Seguindo tais concepções propomos
identificar como as redes sociais podem auxiliar no processo de apropriação da linguagem
escrita através de produções de textos multissemióticos no componente curricular Língua
Portuguesa, nos anos finais do Ensino Fundamental II. Partimos do pressuposto de que
esses ambientes digitais possibilitam meios de produções amplos e recursos
diversificados através de interações interpessoais, prazerosas ao educando.
É perceptível o fato de que as relações interpessoais e linguísticas entre
os sujeitos estão se modificando à medida que interagem com o outro,
mediados pelo computador conectado à internet. Tamanha é a inserção
do computador nas práticas sociais que se torna possível afirmar que
ele já é constitutivo da “nova identidade humana. (ARAUJO, 2006
apud CAIADO, 2009. p. 35).

O fato é que vivemos uma “nova” era, em que não somente os computadores
fazem parte de nossas vidas, como também os aparelhos celulares, que cada vez mais
exercem variados tipos de funções.
Sendo assim, temos como objetivo geral identificar práticas exitosas de ensino
que utilizem as redes sociais como ferramentas digitais, no componente curricular de
Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II. Justificamos que a nossa escolha por
desenvolver esse projeto no Fundamental II, se deve a faixa etária dessa modalidade de
ensino ser de alunos com idade superior a doze anos de idade, que esperamos já estarem
alfabetizados e presumimos que em sua maioria são usuários de no mínimo uma rede
social e adeptos do uso do computador ou smartphone para acessos aos ambientes
digitais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A sociedade contemporânea está em constante modificação, influenciando
diretamente na forma de interação dos indivíduos. Tais mudanças são mais significativas
quando falamos de recursos tecnológicos e mídias digitais e a escola como ambiente
mediador de conhecimento não pode ficar alheia a esse desenvolvimento. Sabemos que
são muitas as dificuldades em nos adaptarmos às mudanças exigidas pelas novas formas
de produzir conhecimento nessa era digital. Porém não se pode negar essas mudanças
nem muito menos se fechar para elas. A internet, em muitas instituições de ensino, ainda
é compreendida como ameaça, principalmente no ensino de Língua Portuguesa. Um
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019
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exemplo disso é a proibição do uso do celular em muitos ambientes escolares, sendo
compreendido como um “vilão”, enquanto que poderia ser transformado em uma
excelente e eficaz ferramenta de ensino, desde que seu uso fosse bem orientado. A falta
de conhecimento do professor também se torna grande barreira, mesmo desejando
modificar sua prática docente. Em situações extremas sentem dificuldades em ligar um
computador ou muitas vezes limitam o uso das TIC apenas a projeções de slides ou vídeos
em sala de aula, minimizando as possibilidades que lhe são infinitas.
Assim, hoje, exige-se do professor mais do que um conjunto de
habilidades cognitivas sobre tudo se ainda for considerada a lógica
própria do mundo digital e das mídias em geral, o que pressupõe
aprender a lidar com os nativos digitais. Além disso, lhe é exigida como
pré-requisito para o exercício de docência, a capacidade de trabalhar
cooperativamente em equipe, e de compreender, interpretar e aplicar a
linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução
tecnológica, econômica e organizativa (BRASIL, 2012, p.59).

Dessa forma compreendemos o professor como chave mestra para que esse desejo
de mudança se concretize em sala de aula e que a escola encontre seu papel nessa era
digital.
Rojo (2012, p.11) defende a necessidade de uma “Pedagogia dos
multiletramentos”, não para disciplinar seus usos, mas para investigar por que e como
esse modo de expressar funciona, a fim de refletir no como as novas tecnologias da
informação podem transformar nossos hábitos de ensinar e aprender. Tais transformações
já são tardias quando consideramos que com o surgimento de novas tecnologias, exigemse novos letramentos, tendo em vista que nossos educandos são os nascidos nessa era
digital de continuas e múltiplas interações, portanto sujeitos ativos no uso dessas
tecnologias.
O desafio está em transformar de forma efetiva a prática escolar, para que a escola
possa amenizar os níveis de analfabetismo digital, não só para o aluno (direcionando o
uso dessas ferramentas para a construção de seu conhecimento e não somente como forma
de entretenimento), como também para o professor que precisa se qualificar para o uso
dessas novas tecnologias como ferramenta colaborativa para seu trabalho.
É preciso considerar que se, por um lado, o ensino passou a contar com
um conjunto de vantagens bastante promissor, por outro lado, passou
também a ter que satisfazer novas exigências. Muitos professores, que
já enfrentavam dificuldades no ensino da leitura e escrita tradicional,
confrontam-se hoje com a necessidade de preparar seus alunos para as
práticas digitais cada vez mais presentes em contextos cotidianos. O uso
eficiente das ferramentas de buscar, a hiperleitura e a construção de
sentido a partir da integração de múltiplas linguagens passaram a ser
habilidades necessárias, mesmo para a aquisição de conceitos
acadêmicos. (BRAGA, 2009 p.186)

Tais desafios inquietam professores, principalmente os que trabalham com ensino
de línguas, que não se sentem à vontade de trazer para a sala de aula a escrita eletrônica
e as produções em espaços virtuais por compreenderem essas práticas, como uma
perturbação a ordem escolar. Segundo Araújo (2009, p. 16) a expressão “tsunami digital”,
que assemelha as práticas de discussões em ambiente digital a uma catástrofe terrível
mostra o quanto a “internetofobia” ainda é algo presente. Porém “para vencer o medo da
escrita digital, a escola precisa aprender a olhar para a língua não como uma forma
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019
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homogênea, mas como um lugar de interação para o qual convergem todos os paradoxos
humanos” (ARAÚJO, 2009 p.17)
Diante disso reconhecemos a necessidade, embora existam dificuldades evidentes
e já mencionadas de refletir sobre nossas ações, para que nosso educando não se sinta um
ser estranho no seu próprio processo de escolarização. Afirmando a importância das TIC
nesse processo, devemos permitir a escola o avanço nessa era digital, através de mudanças
eficazes nas práticas docentes.
LETRAMENTO DIGITAL
Antes de iniciarmos a conversa sobre o letramento digital, é necessário que
deixemos claro o que é letramento. O termo letramento algumas vezes é interpretado pelo
mesmo sentido que é empregado ao termo alfabetização. Gostaríamos de ressaltar que
ambos são diferentes, porém são associados. Kleiman (2005, p. 11), define alfabetização
como o processo de apropriação da leitura e da escrita e letramento como a função social
do ler e escrever. Dessa forma, podemos dizer que um indivíduo alfabetizado não é
necessariamente um indivíduo letrado.
A autora ressalta que a necessidade do termo letramento foi devido à
complexidade da sociedade moderna que exige também termos complexos. Ela explica
que com o desenvolvimento histórico da escrita através da universalidade da
alfabetização e a democratização do ensino, ocorreram mudanças sociais que refletiram
diretamente no uso da língua escrita modificando suas práticas no ambiente escolar, como
também para além dele. Para ser compreendido como um indivíduo letrado, espera-se que
além do domínio do código alfabético, o aluno consiga aplicar tal conhecimento em
diferentes e variadas situações, nos mais distintos contextos.
A sociedade também vem sendo constantemente modificada devido ao uso das
tecnologias digitais, as práticas sociais veem sendo adaptadas a essas tecnologias e estas
também se adaptam as necessidades sociais. Assim como ocorreu com o termo
letramento, o termo letramento digital, surgiu pela necessidade de nomear a “grande
quantidade de eventos de letramentos, entrelaçados e praticados ao mesmo tempo”
(ARAÚJO; PINHEIRO, 2014, p. 296) pelos cidadãos usuários dessa cultura digital.
Assim, percebemos que saber utilizar textos verbais não é suficiente
para ser um cidadão letrado digitalmente; é necessário incorporar outras
estratégias de construção de sentido das práticas discursivas
vivenciadas nas sociedades tecnologizadas [...] nesse sentido, os
letramentos são considerados como processos dinâmicos e o termo
pluralizou-se por considerar-se que um cidadão pratica diversos
letramentos em sua vida cotidiana. (ARAÚJO; PINHEIRO, 2014, p.
302).

Percebemos que as práticas sociais contemporâneas exigem do indivíduo usos de
letramentos diversos, que são usados em atividades corriqueiras, principalmente no que
se refere aos usos das tecnologias digitais, reconhecemos que essas tecnologias chegaram
a escola, porém muitas vezes seu uso se restringe a troca de e-mails, a utilização de
programas para edição de textos e aulas com projeções de slides, sem que haja
aproveitamento de todo seu potencial.
Daí surge a proposta de se conectar, para resinificar a prática do ensino de
produções textuais, permitindo ao aluno ir além do uso apenas das ferramentas lápis e
papel, ressaltamos que não se trata de substituir tais ferramentas, mas sim de não limitar
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as potencialidades de produção desses alunos, que costumeiramente tem contato com a
multiplicidade de linguagens, de modos e semioses nos textos em circulação.
METODOLOGIA
Nosso público alvo será alunos da rede pública de ensino do Município de
Caraúbas, matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental II, pois são alunos
maiores de doze anos de idade, que esperamos que já estejam alfabetizados e que utilizem
ao menos uma rede social com frequência. Além dos alunos também contaremos com a
colaboração do professor regente de sala do componente curricular Língua Portuguesa,
como também com o acolhimento das equipes pedagógicas e gestoras da escola que será
selecionada de acordo com a necessidade do projeto. O número de alunos e professores
colaboradores ainda será definido de acorda com a necessidade do projeto
Pretendemos realizar uma abordagem qualitativa:
Algumas características básicas identificam os estudos denominados
“qualitativos”. Segundo essa perspectiva, um fenômeno pode ser
melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte,
devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o
pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a
partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos
os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e
analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno (GODOY,
1995, p. 21).

Inicialmente faremos o levantamento dos objetivos de conhecimento e habilidades
assegurados pela Base nacional Comum Curricular – BNCC ao educando do Ensino
Fundamental II, que assegure o letramento digital direcionando o ensino através de
ferramentas digitais no Componente Curricular Língua Portuguesa.
Posteriormente selecionaremos no livro didático propostas de atividades que
indiquem contemplar a habilidade (EF67LP12) que consiste em:
Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções
e gêneros próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades:
fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que
apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme,
série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam
etc.), tendo em vista o contexto de produção dado, as características do
gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada
dos textos e/ou produções. (BRASIL, 2017, p.165)

Essa habilidade é fundamentada pela competência específica de língua portuguesa
para o Ensino Fundamental, que garante ao educando a apropriação da linguagem escrita
como forma de interação em diferentes campos sociais, para que se desenvolva com
autonomia e protagonismo em sua vida social (BRASIL, 2017, p.87). Esta competência
e habilidade são asseguradas pela BNCC e possibilitam o uso das redes sociais como
ferramentas em aulas de produções textuais. A BNCC foi instituída em 22 de dezembro
de 2017, pela RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, posterior
a escolha do livro didático para o fundamental II que ocorreu no ano de 2016, com
vigência de 2017 a 2019, ano que acontecerá nova escolha, desta vez já em concordância
com o documento da Base. Como nossa pesquisa está iniciando neste momento

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

12

aguardaremos a chegada destes livros a escola, para a seleção das atividades já
mencionadas.
Após a seleção das atividades, pretendemos acompanhar sua aplicação, afim de
observar as dificuldades em aplicá-las, como também as habilidades contempladas
através de sua realização.
Analisaremos os dados obtidos através da observação das aulas em que as
atividades serão realizadas como também pela aplicação de questionários ao professor
regente da turma. Apontaremos pela perspectiva do professor, as dificuldades para
realização das atividades propostas, além dos aprendizados alcançados. Relacionando
estes aprendizados com as competências e habilidades que se esperava alcançar através
destas atividades.
Ao término destes procedimentos esperamos ter conseguido identificar práticas
exitosas de ensino, que utilizem as redes sociais como ferramentas digitais, no ensino de
Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contribuímos com reflexões sobre o uso da escrita digital no ambiente escolar.
Ressaltando a importância do repensar de práticas para que se desconstrua a ideia da
internet entendida como uma ameaça no espaço da sala de aula. A escola enquanto
mediadora do processo de ensino aprendizagem deve-se esforçasse em testar “novos”
caminhos, apropriando-se do conhecimento que já é intrínseco a bagagem cultural do
aluno, permitindo-o ser autor desse conhecimento através da utilização dos diversos
recursos que os ambientes digitais possibilitam e que já lhes são costumeiros.
Partindo da premissa que ensinar não é mediar possibilidades de construção do
conhecimento, a escola não deve permanecer alheia às influencias sociais a que seu
educando está submetido, deve preocupar-se em oferecer meios para que os educandos
sejam reais sujeitos de construção do saber ensinado. Para isso o que é proposto deve ter
significado para o aluno, portanto a escola não deve e principalmente não pode ignorar as
novas tecnologias digitais, mas sim adotá-las como aliadas no processo de ensino
aprendizagem.
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UMA PROPOSTA DE ENSINO PARA OS MULTILETRAMENTOS EM
LÍNGUA ESTRANGEIRA ATRAVÉS DOS MEMES
Sonaylli Thaise Souza Cortez3
Lais Klennaide Galvão da Silva4
Samuel de Carvalho Lima5
Vicente de Lima Neto6

RESUMO
Diante do avanço tecnológico e hipermidiático, faz-se necessário que a Educação Básica
contemple textos contemporâneos multissemióticos na prática escolar, sobretudo no
ensino de línguas. O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de ensino para os
multiletramentos em língua estrangeira através dos memes e do uso de tecnologias
digitais. Fundamentados principalmente na concepção dos multiletramentos, nossa
proposta de ensino orienta alunos da primeira série do Ensino Médio, a utilizarem um
aplicativo de criação de memes, versando sobre uso vocabular da língua estrangeira, nos
quais produzem textos. Dividida em módulos, a proposta das atividades perpassam pelo
nível inicial de leitura, seguida pela produção textual, finalizando com analise de erros e
consequentemente pela reprodução textual, traduzindo-se em uma atividade de sequência
didática. A proposta de ensino será desenvolvida em língua inglesa, podendo ser adaptada
à outras línguas estrangeiras; argumentamos a favor de que nossa proposta seja capaz de
proporcionar um ensino de línguas mais dinâmico, real e interativo, levando ao
desenvolvimento de práticas sociais multiletradas. Além disso, defendemos sua
flexibilidade para que tanto possa atender a contextos escolares diversos quanto possa ser
desenvolvida através de intervenções pedagógicas que resultem em dados de pesquisa
capazes de avaliar sua produtividade.
Palavras-chave: Proposta de Ensino. Multiletramentos. Língua Estrangeira. Memes.

INTRODUÇÃO
Pensar acerca da oferta do ensino de línguas na escola pública tem resultado no
registro de pesquisas que apontam possibilidades de melhoria dos processos de ensinoaprendizagem nesse contexto. Diante de muitos desafios enfrentados tanto pelo professor,
como pelo aluno, destacamos as turmas numerosas, o que nos leva a refletir sobre práticas
de ensino que abranjam a demanda e que tenham efeitos positivos no processo de ensino
e aprendizagem dos alunos; para tanto Silva (2018) expõe que as práticas de intervenções
pedagógicas e reflexões metodológicas nos levam a perceber uma melhor forma de levar
o conhecimento até os alunos, ou seja, a prática de planos de ações de ensino podem nos
guiar para ter êxito na produção textual do aluno, seja ela de forma escrita ou oral. Diante
do grande avanço tecnológico e hipermidiático, das intensas mudanças nos textos
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contemporâneos com novos recursos e semioses, do surgimento de novos meios de
comunicação e novos gêneros emergentes, nos questionamos se o ensino de língua
estrangeira, na educação básica, tem acompanhado essas tendências na prática escolar.
Os tempos mudaram e, diferente de algumas décadas atrás, nas quais os
professores não dispunham de tantas tecnologias como hoje, encontramo-nos cercados de
recursos tecnológicos digitais. Diante disso, temos percebido que se faz eficiente usar
essas tecnologias a favor do ensino, como vemos em Reis e Lima (2018) que apresentam
uma proposta de ensino para os multiletramentos na Educação Profissional e Tecnológica,
buscando promover o letramento digital através de atividades de leitura e escrita na rede
social Facebook, assim como também Soares (2018) utiliza os multiletramentos ao propor
o uso do aplicativo Duolingo no ensino de língua inglesa. Observando nossa realidade e
relacionando-a com pesquisas como essas, que apresentam propostas viáveis de inserção
de tecnologias e multiletramentos no ensino, compreendemos a necessidade da escola
inserir as tecnologias no ensino, além de levar em conta que ensinar e aprender apenas
com essas práticas tradicionais de leitura e escrita pode se tornar enfadonho ou monótono
para estudantes que, em suas vidas, estão cercados de dispositivos eletrônicos, conectados
às redes sociais, e a escola, muitas vezes, não tem levado em consideração essa realidade.
No contexto atual, é preciso idealizar um ensino-aprendizagem que atenda às
mudanças que surgem na sociedade contemporânea, que em sua maioria, são ocasionadas
pelo avanço tecnológico e o maior acesso a essas tecnologias, é o que fomenta Guerra
(2017), ao explanar sobre a necessidade de haver um letramento numa visão múltipla
para a sala de aula, visto que a mesma tem se tornado cada vez mais multicultural, digital
e globalizada, e que o aluno se desenvolve tanto quanto a sociedade; assim os
profissionais devem estar atentos a essas demandas, e produzir suas aulas nessas
propostas de multiletramentos, para então evolver o aluno no processo de construção do
saber e assim atingir os objetivos traçados para a aquisição da competência linguística.
Seguindo nesse raciocínio, elaboramos uma proposta de ensino de língua estrangeira que
sugere o trabalhar o gênero meme na sala de aula da escola pública. Na seção seguinte,
apresentamos as escolhas teórico-metodológicas que fundamentam a nossa proposta de
ensino a partir da pedagogia multiletramentos. Posteriormente, apresentamos a proposta
de ensino para os multiletramentos em língua estrangeira através dos memes e, na
sequência, uma seção de considerações finais com algumas implicações pedagógicas da
nossa elaboração.
ESCOLHAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Em nosso cotidiano, vivemos expostos a inúmeras situações comunicacionais.
Atualmente, na era globalizada e tecnológica em que nos encontramos, com grande
avanço tecnológico e o fácil acesso às novas tecnologias de informação e comunicação
(TICs), surgem cada vez mais novas práticas sociais, discursivas e gêneros textuais
emergentes. “A presença das tecnologias digitais em nossa cultura contemporânea cria
novas possibilidades de expressão e comunicação” (ROJO; MOURA, 2012, p. 37). Com
todas essas inovações e mudanças, as situações comunicacionais também sofrem
alterações.
Dentre essas alterações e inovações provenientes do avanço tecnológico e da
popularização da internet, surgem os gêneros textuais emergentes. Para entendermos
melhor o que são os gêneros emergentes, entendamos primeiramente o que são os gêneros
textuais: Gêneros do discurso ou gêneros textuais de acordo Marcuschi (2003) são
fenômenos históricos vinculados a nossa vida cultural e social que contribuem para
organizar e estabilizar nossas atividades comunicativas. Eles se caracterizam como
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eventos textuais maleáveis e dinâmicos que surgem de acordo com as necessidades e
atividades socioculturais. Trata-se de entidades sócio-comunicativas, que contornam
qualquer situação comunicativa, aliás, nossa comunicação se dá por meio de textos, que
se materializam sempre em gêneros textuais.
Marcuschi (2008, p. 154) ainda com relação aos gêneros: “Se refere aos textos
materializados em situações comunicativas recorrentes”, isto é, gêneros textuais são os
textos que nós realizamos e usamos no nosso dia-a-dia, que apresentam formas
relativamente estáveis que se constituem e também circulam socialmente. Dessa forma,
constituído socialmente, os gêneros se modificam, desaparecem e também surgem novos,
para atender as demandas e necessidades da língua e da sociedade.
Diante das demandas que surgem com a popularização da internet, surgem novas
formas de se comunicar, novos gêneros, os gêneros textuais emergentes, que segundo
Lima-Neto (2014, p. 46) são “gêneros pensados e desenvolvidos especificamente para o
novo meio, satisfazendo às especificidades da web”, ou seja, são gêneros criados ou recriados e adaptados, especialmente para serem usados na internet, que comportam as
práticas discursivas realizadas na web.
Para fazer o uso social desses gêneros emergentes e das novas tecnologias da web,
dos smartphones, ao se comunicar nas redes sociais, ou ao nos depararmos com os textos
multisemióticos, que são textos vão além do escrito, que possuem múltiplas semioses
(imagens, gifs, áudio, vídeo, etc.) geralmente encontrados em ambientes digitais, se faz
necessário que o individuo possua letramentos que vão além das práticas socais de leitura
e escrita, se faz necessário multiletramentos.
Para Rojo e Moura (2012, p. 38) “Os multiletramentos levam em conta a
multimodalidade (linguística, visual, gestual, espacial e de áudio) e a multiplicidade de
significações e textos/culturas” Ou seja, além da questão da multiplicidade semiótica, já
citada anteriormente, os multiletramentos também apontam para a multiplicidade cultural
das populações, levando em conta a variedade de culturas presentes na sala de aula assim
como na sociedade. Dessa forma, se faz necessário levar em consideração as produções
culturais existentes na sociedade ao invés de apenas utilizar os patrimônios, os gêneros
canonizados pela escola e passar a democratizar, introduzir e utilizar novos gêneros, os
não valorizados, os locais. (ROJO; MOURA, 2012)
Inserir os gêneros emergentes e as tecnologias nas atividades escolares, não só
contribui para um ensino eficaz, mas também para a formação do aluno. Segundo Rojo e
Moura (2012) A pedagogia dos multiletramentos, viabiliza e estimula o aluno a deixar de
ser um “consumidor acrítico” para ser crítico, autônomo, criador de sentidos, a partir dos
multiletramentos, dos gêneros digitais e dos textos multisemióticos. Pois, o aluno que se
envolve em práticas de multiletramentos como participante ativo, tem a oportunidade de
se inserir em diversas esferas de atividade humana, assim como, desenvolver o olhar
crítico sobre as práticas socioculturais.
Partindo dessas considerações, o presente trabalho busca trabalhar o gênero
textual emergente meme, que segundo Lima-Neto (2014, p. 113) memes são: “elementos
caracterizadores da história de uma cultura que são repassados adiante de pessoa para
pessoa por imitação”. Então, através da proposta de ensino elaborada, objetiva-se
trabalhar o meme, um gênero não valorizado pela escola, da rede social Instagram de uma
página específica, simultaneamente com os multiletramentos no ensino de língua inglesa
na escola.
Com o propósito de introduzir os gêneros textuais emergentes na sala de aula a
partir da perspectiva dos multiletramentos, montamos uma proposta de ensino em língua
estrangeira através do trabalho com os memes. Vale salientar que nossa proposta tem uma
estrutura flexível e maleável, isto é, o professor pode se sentir à vontade para fazer
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alterações ou adequações para a sua realidade, refletindo sobre as outras escolhas que
melhor atendam as necessidades de sua sala de aula e de seus alunos. A proposta de ensino
consiste em trabalhar o gênero textual emergente meme no ensino de inglês de modo a
promover os multiletramentos.
Para trabalhar os memes, selecionamos memes da página em inglês 9gag: Fun to
the world, uma página de memes, gifs e vídeos do aplicativo da rede social Instagram,
que atualmente conta com mais de 480 milhões de seguidores. Para a aplicação, foram
escolhidos memes que representem sentimentos/momentos pessoais do individuo e
situações nas quais o individuo se identifica, se organizando então em Meme/Monólogo
e Meme/Diálogo. Vejamos esses exemplos retirados da página 9 gag.

Fonte: https://www.instagram.com/9gag/
Na proposta de ensino, inserimos o gênero meme, assim como, explicamos sua
função, estrutura e particularidades. Também trabalhamos os aspectos linguísticos e
gramaticais da língua inglesa necessários para a produção do meme. Em suma, o aluno
conta com a oportunidade de conhecer, realizar a produção inicial e após as correções dos
módulos, realizar a produção final do gênero no aplicativo Meme Generator.
Dessa forma, o professor trabalha tanto os gêneros textuais emergentes como os
multiletramentos, já que serão utilizados e produzidos textos multisemióticos em
dispositivos eletrônicos (smartphone). Essa pesquisa pode trazer resultados positivos ao
ensino e aprendizagem, pois através dela, o professor contará com um ensino mais
dinâmico, real, interativo e que proporcione a inserção de gêneros emergentes e
tecnologias digitais nas atividades escolares, atendendo assim as tendências da sociedade
contemporânea.
Ao mesmo tempo, os alunos, através das atividades sistematizadas, aprendem e
desenvolvem algo que antes não dominavam: a produção de memes em inglês. Essa
proposta de ensino traz oportunidade de desenvolvimento de novas práticas de linguagens
e de multiletramentos, que segundo Rojo e Moura (2012) viabilizam e estimulam o aluno
a ser um participante ativo e crítico, autônomo e criador de sentidos. A seguir,
apresentamos nossa proposta de ensino, cujos procedimentos didáticos foram inspirados
pela proposta de sequência didática (SD) de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e
também pelas atividades reunidas na coletânea de atividades com os multiletramentos
organizada por Rojo e Moura (2012).
PROPOSTA DE ENSINO PARA OS MULTILETRAMENTOS
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Nossa proposta de ensino para os multiletramentos através dos memes, se divide
em 4 seções. Na primeira, a justificativa, explicamos o motivo de se realizar essa
proposta, em seguida apresentamos os objetivos que a mesma busca realizar e por último
nos procedimentos didáticos, organizamos um quadro com objetivo de nortear, contendo
um passo a passo, com orientações e dicas de como aplicar essa proposta na sala de aula.
JUSTIFICATIVA: Diante do avanço tecnológico e hipermidiático presente na
sociedade contemporânea, dos gêneros emergentes das mudanças nos textos
multisemióticos, nossa proposta de ensino visa acompanhar essas novas tendências na
prática escolar. Dessa forma, objetiva-se proporcionar a inserção de tecnologias digitais
e multiletramentos na prática escolar de uma escola pública, através de uma sequência
didática com o gênero meme.
OBJETIVO GERAL: Auxiliar o professor a trabalhar o gênero emergente meme em
inglês, envolvendo os multiletramentos, em séries do ensino médio, preferencialmente 1º
ou 2º ano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Usar as tecnologias e as redes sociais de forma didática;
Conhecer, aprender a baixar e usar aplicativos em smartphones;
Confrontar interpretações e pontos de vista;
Exercitar a escrita e a leitura da língua inglesa;
Ampliar o vocabulário de inglês;
Aprender as regularidades da gramática do inglês;
Escrever, reescrever, revisar e corrigir textos em inglês;
Relacionar conteúdo de imagens e texto;
Produzir o gênero meme em inglês;
Publicar na internet os memes produzidos.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA OS MULTILETRAMENTOS
PRODUÇÃO DE MEMES EM LINGUA INGLESA
1- Em apresentação de slides em data show, apresente alguns memes em inglês,
selecionados previamente, de fácil compreensão e se preferir, mescle também com
memes em português, de preferência com contexto local, de páginas regionais.
2- Converse com a turma sobre os memes apresentados, indague-os a falar sobre memes.
Faça perguntas como:
• Vocês costumam usar memes no cotidiano, onde?
• Vocês conhecem páginas que contenham memes? Quais são?
• Em quais situações é propício fazer o uso dos memes?
Você pode adicionar outras perguntas.
3- Apresente mais memes, porém dessa vez apenas em língua inglesa. Sugerimos utilizar
a página 9gag da rede social Instagram como fonte para encontrar os memes da
atividade. Dê preferência aos memes que representem sentimentos/momentos pessoais
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e situações nas quais o individuo se identifica, na forma de Meme/Monólogo e
Meme/Diálogo.
Selecione memes com texto de fácil compreensão e também de nível intermediário e
apresente sempre perguntando se a turma está entendendo, se compreendem a língua e
o sentido do meme.
Contextualize a atividade, através de questões como:
• Qual o sentido/mensagem desse meme?
• Quais elementos levaram vocês a entender o sentido desse meme?
• Vocês se identificam com essa situação?
• Em que outras situações esse meme faria sentido?
• A respeito da imagem, em que outra situação ela faria sentido? Que outro texto
poderíamos atribuir essa imagem?
• E o texto, em que outra situação poderia ser usado?
Você pode adicionar outras perguntas.
4- Apresente imagens e supostos textos/legendas para os memes em inglês, peça para a
turma relacionar a imagem ao texto, explicando por que faria sentido.
Leve várias imagens e vários textos, apresente várias possibilidades para que o aluno
possa “montar” um meme.
Obs: Durante todo o processo se o aluno apresentar dificuldade de entender os textos e
frases em inglês, o professor deve ajudar a entender, contextualizar e até mesmo
traduzir se for necessário.
5- Discuta sobre as redes sociais, no intuito de descobrir quem já usa os aplicativos
WhatsApp e Instagram, que serão necessários mais adiante.
Você pode fazer as seguintes perguntas:
• Quem possui ou tem acesso a smartphone?
• Quais redes sociais você usa? Qual vocês mais usam?
• Qual rede social vocês preferem e por quê?
• Quais são os pontos positivos e negativos das redes sociais?
• Vocês usam memes nas redes sociais? Em quais?
• Vocês sabem produzir um meme?
• Vocês já produziram memes?
• Vocês conhecem aplicativos e programas de produção de memes?
Você pode fazer outras perguntas.
Apresente o aplicativo de produzir memes Meme Generator, oriente-os como produzir
um meme naquele aplicativo.
6- Apresente a situação da sequência didática aos alunos, explique o que vai ser feito, a
produção de um meme. Os alunos devem produzir em inglês, um meme que represente
um sentimento ou situação na qual eles se identifiquem ou já se identificaram em algum
momento da vida. Devem usar de preferência imagens próprias. Evidencie que eles
serão instruídos e orientados durante todo processo pelo professor.
A atividade poderá ser feita em dupla, tendo em vista que essa produção a dois tenha
mais chances de ser mais divertida e produtiva e também é preciso levar em conta que
talvez na turma nem todos possuam smartphones, quem não possuir, pode se agrupar
com quem possui.
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7- Crie um grupo no WhatsApp com a turma. O fim desse grupo deverá ser para postar a
primeira produção do meme e também servirá para fornecer dicas ou esclarecer
pequenas dúvidas a respeito dessa produção.
8- Peça a primeira produção com o prazo de alguns dias. Após a primeira produção, que
deverá ser salva, tanto pelo professor tanto pelos alunos e postada no grupo do
WhatsApp. Avalie os memes e veja quais foram os erros de escrita e as dificuldades
mais recorrentes encontrados. A partir desses erros e dificuldades, construa os módulos
da proposta de ensino, esses módulos deverão trabalhar em cima das dificuldades para
resolvê-las.
O professor também pode continuar dando esclarecimentos e tirando dúvidas
individuais dos alunos. Após trabalhar os módulos, peça para os alunos reconstruírem
os memes, corrigindo ou melhorando que foi feito.
9- Depois das correções, feito o produto final, compare a primeira produção dos alunos,
mostre a evolução do produto inicial para o final. Conversem sobre a experiência de se
trabalhar com o gênero textual meme, com as tecnologias digitais e redes sociais,
discorram sobre os pontos positivos e negativos desse trabalho. E para finalizar, façam
um perfil no Instagram e publiquem os memes produzido pelos alunos para que toda a
comunidade possa ver esse trabalho.
Fonte: Autoria própria
Como podemos observar, nossos procedimentos didáticos se inspiram no que é
proposto para a sequência didática, conforme defendem Dolz, Noverraz e Schneuwly
(2004). No entanto, não nos filiamos ao que nos propõem os autores de forma prescritiva,
então, sendo essa proposta de caráter maleável, o professor ao considerar a realização
dessa atividade, deve se sentir à vontade para realizar as alterações que forem necessárias
para aplicar ao seu contexto escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletir sobre o ensino de língua estrangeira demanda uma atualização constante
sobre o conhecimento que vem sendo desenvolvido acerca de procedimentos didáticos
que possibilitam a oferta da língua estrangeira de maneira comprometida e significativa
na escola pública. Como resultado dessa reflexão, elaboramos uma proposta de ensino,
desenvolvida para trabalhar gêneros textuais emergentes e multiletramentos no ensino de
língua inglesa. Assim, apresentamos a possibilidade de inserir as tecnologias digitais na
sala de aula, usando-as como ferramentas didáticas, trazendo novas perspectivas para o
ensino e a aprendizagem de língua inglesa. Temos convicção de que na sociedade
contemporânea em que vivemos, repleta de novas tecnologias, o momento deve ser de
inovação, de usar essas novas tecnologias a favor da educação, a escola precisa buscar
acompanhar as novas tendências em sua prática, como Rojo e Moura (2012, p. 83)
defendem: “O mundo contemporâneo impõe aos sujeitos uma variedade infindável de
exigências que multiplicam enormemente a gama de práticas, gêneros e textos que nele
circulam e que, de uma forma ou de outra, devem ser abordados na esfera escolar”. Dessa
forma, se faz necessário buscar novas alternativas para abordar os gêneros emergentes e
os multiletramentos na escola.
Esperamos que essa proposta de ensino possa auxiliar nas práticas educacionais
no desafio de inserir novas tecnologias, gêneros emergentes e trabalhar multiletramentos,
tendo em vista que, o uso destes pode resultar em avanços no ensino, tais como:
Proporcionar ao professor um ensino mais eficiente e dinâmico, através de práticas de
ensino contextualizadas por meio dos multiletramentos, desenvolvimento de novas
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competências comunicativas de forma crítica em diferentes esferas de atividade humana
e incentivo a aquisição de uma segunda língua de forma dinâmica. Desta maneira, pode
ser capaz de proporcionar um ensino mais produtivo e interativo, trazendo assim
melhorias na prática escolar.
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MULTIMODALIDADE NA BNCC: o eixo análise Linguística/Semiótica em foco
Tainan Santana da Silva7
Yanchê Wanoll Silva8

RESUMO
As práticas discursivas têm se alargado cada vez mais, hoje, com
as transformações acarretadas pelas novas tecnologias e tem ensejado inúmeras
mudanças nas relações interacionais dos sujeitos por meio de práticas de leitura e escrita
que vão além do código verbal, chegando a considerar os arranjos visuais e gestuais que
fomentam os novos textos que circulam socialmente. Se as práticas de interação
mudaram, é sinal de que o ensino e os documentos que o regem devem acompanhar essa
gama de transformações. Nesse sentido, este artigo discute como a área de Linguagens,
mais precisamente a de Língua Portuguesa é concebida na Base Nacional Comum
Curricular, documento esse que merece pesquisa e discussões. Nesse tocante, nosso olhar
investigativo se direciona para o eixo Análise Linguística/Semiótica, objetivando analisar
como a multimodalidade em gêneros textuais vem sendo preconizada pelo documento e,
além disso, notando quais as competências e habilidades a Base Nacional exige do aluno
no Ensino Fundamental das séries finais para o trabalho de textos multimodais no
contexto escolar. A pesquisa se enquadra como qualitativa de cunho documental, tendo
como corpus três fragmentos retirados do eixo em estudo. Para fundamentá-la,
reportamo-nos aos estudos de Dionísio (2011), Rojo (2012) e Vieira (2007) sobre
multimodalidade e a BNCC (2017). A partir dos resultados encontrados, podemos
compreender que será necessária uma formação continuada para os professores de Língua
Portuguesa, visto que, muitos ainda podem considerar novo o estudo da multimodalidade,
embora ele sempre a tenha trabalhado em sala de aula, bem como será imprescindível a
reformulação dos currículos da disciplina e seus respectivos instrumentos avaliativos, a
fim de contemplar o que se preconiza no eixo Análise Linguística/Semiótica da BNCC
para o Ensino Fundamental.
Palavras-chave: BNCC. Ensino. Linguagens. Multimodalidade.

INTRODUÇÃO
Grandes transformações acontecem constantemente na sociedade pós-moderna.
Uma delas é o avanço das tecnologias digitais da informação e comunicação, que
certamente tem reconfigurado as formas que os sujeitos interagem entre si nos eventos
comunicativos. E sobre isso, consideramos que nossas interações têm primado cada vez
mais pela visualidade de informação, basta perceber como os textos se apresentam hoje:
hibridizados, mesclando mais de um código semiótico em sua composição, independente
do suporte que ele veicule, quer seja pelo impresso ou no digital.
Nesse sentido, essas modificações também impactam o ensino, carecendo de
olhares investigativos que deem conta de como agir frente a essas modulações
responsáveis em tornarem os textos como multimodais. Por muito tempo, apenas o signo
escrito teve preponderância na comunicação, resultado de uma cultura genuinamente
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grafocêntrica. No entanto, sabemos que na atualidade é quase impossível nos
comunicarmos usando só o escrito, como postula Dionísio (2011), usamos gestos, sons,
movimentos e outras semioses que tornam a comunicação, oral ou escrita, sempre
multimodal.
A partir desse contexto de transformação, até então os professores da educação
brasileira careciam de um documento que os auxiliassem no desenvolvimento de práticas
educativas que primassem pelos textos multimodais e midiáticos, visto que, os PCN´s de
1998 não tratavam do assunto com profundidade teórica. Contudo, em 2014, com a
aprovação do novo Plano Nacional de Educação, foi estabelecida a estratégia de se
pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (…), a
implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular
do ensino fundamental (BRASIL, 2014).

A partir daí, através de discussões entre especialistas, profissionais da educação e
sociedade civil, foi aprovada a versão final da Base Nacional Curricular Comum
(BNCC), em 2017. Este instrumento apresenta orientações a respeito das aprendizagens
necessárias a serem desenvolvidas em cada etapa da educação básica, além de propor o
desenvolvimento de competências relevantes no mundo contemporâneo. Entre estas, pelo
menos duas delas são explícitas em relação às questões dos conhecimentos e utilização
das linguagens digitais.
No entanto, diante desse panorama sobre o status da linguagem na
contemporaneidade e como ela se insere na BNCC, pretendemos com esse trabalho
responder a seguinte questão de pesquisa: como o eixo Análise Linguística/ Semiótica
preconiza o texto multimodal para as práticas escolares? Assim, o presente artigo
objetivou analisar como a multimodalidade em gêneros textuais vem sendo preconizada
pelo documento e, além disso, notando quais as competências e habilidades a Base
Nacional exige do aluno no Ensino Fundamental das séries finais para o trabalho de textos
multimodais no contexto escolar. A pesquisa se enquadrou como qualitativa de cunho
documental e teve como corpus três fragmentos retirados do eixo em estudo. Para
fundamentá-la, reportamo-nos aos estudos de Dionísio (2011), Rojo (2012) e Vieira
(2007) sobre multimodalidade e a BNCC (2017).
Quanto à estrutura do artigo, ele se encontra organizado da seguinte forma:
introdução, em que fazemos uma breve contextualização sobre multimodalidade e Base
Nacional Comum Curricular, além de apresentar alguns aspectos metodológicos da
pesquisa; na seção 2 é discorrido sobre a origem e as orientações propostas pela BNCC;
na seção 3, tratamos sobre a multimodalidade, fazendo uma interface com os PCN´s e a
BNCC. Em seguida, na seção 4, mostramos a metodologia da pesquisa; na seção 5,
apresentamos as discussões acerca dos resultados encontrados com essa pesquisa; por
fim, apresentamos as considerações finais e as referências utilizadas no corpo inteiro do
texto.
BASE
NACIONAL
orientações pedagógicas

COMUM

CURRICULAR:

elaboração e

A BNCC é um documento de caráter normativo, aprovado em dezembro de 2017
que surgiu como o resultado de audiências públicas realizadas nas cinco regiões do país
com especialistas, profissionais da educação e sociedade civil. Depois de quatro anos de
discussões e três versões diferentes, a versão para o Ensino Infantil e Fundamental, de
interesse para este estudo, é entregue à sociedade e aproximadamente um ano depois, o
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mesmo acontece com a versão para o Ensino Médio. Com a base, o Brasil passa a ter uma
referência obrigatória com os direitos de aprendizagem que devem ser assegurados a
crianças, jovens e adultos na escola. A BNCC contém uma estrutura para que todas as
escolas – públicas e particulares – reelaborem ou adequem suas propostas curriculares e
pedagógicas para que contemplem as orientações da base.
Este documento surge em resposta ao que prevê o artigo 210 da Constituição
Federal de 88 que estabelece que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais”. Com base neste artigo da Carta Maior, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma que é de responsabilidade da União,
Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.
(BRASIl,1996).

Embora ambos os artigos explicitem a necessidade de se estabelecer conteúdos
mínimos em âmbito nacional, torna-se importante ressaltar que a Constituição Federal
também justifica a presença, no currículo, daquilo que é particular ao contexto de cada
região e escola. Em se tratando da diversidade sociocultural e econômica entre os estados
e municípios brasileiros, a BNCC é um instrumento fundamental para que os entes
federados possam superar a fragmentação de suas políticas educacionais e possam
planejar e efetivar um patamar comum de aprendizagem para todos, (BNCC, 2017).
Ao longo de sua experiência na Educação Básica, os estudantes devem
desenvolver dez competências gerais da BNCC que materializam seus direitos de
aprendizagem. Nesta norma, entende-se competência como “a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. (BNCC, 2017, p. 8). Ao focar
no desenvolvimento de competências, a BNCC segue a tendência de muitos estados e
municípios que as adotam em seus currículos e sistemas de avaliações externas, assim
como nas avaliações internacionais como o PISA (Programa Internacional de Avaliação
de Alunos, em inglês) organizado pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ao determinar as competências gerais, a base
indica o que os educandos devem saber e acima de tudo, saber fazer.
Em decorrência disso, a base prevê que os sistemas de ensino elaborem seus
currículos com vistas à igualdade educacional e à equidade, promovendo oportunidades
educacionais para todos, desde o acesso à permanência na escola e o respeito ao efetivo
direito de aprender. Ao se referir à equidade, a base deixa claro a necessidade de ser
reverter exclusões de grupos socialmente marginalizados, além de incluir alunos com
necessidades especiais e aquelas que não tiveram acesso à educação na idade própria.
MULTIMODALIDADE: o eixo análise linguística/semiótica
O ano de 1998 foi crucial para a educação brasileira, isso porque data a chegada
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que vieram preconizar o ensino nas escolas
públicas. Tratando-se dos PCN´s para a disciplina de Língua Portuguesa, podemos
asseverar que o documento discutido trouxe grandes impactos para o ensino, um deles foi
o destaque dado ao texto em sala de aula, sendo concebido como unidade básica da
comunicação, não apenas se restringindo a aspectos gramaticais, concepção essa
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fortemente enraizada pelo ensino tradicional de línguas. Nesse sentido, depois de duas
décadas, as escolas brasileiras são atraídas por um novo documento que traz significativos
avanços, embora seja muito passível de críticas9, trata-se, pois, da Base Nacional Comum
Curricular, que comparada aos PCN´s para Língua Portuguesa, permanecem filiadas à
concepção de texto sociointeracionista, como se pode notar quando a BNCC afirma que
para a área de Linguagens:
As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por
diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por
meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os
outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão
imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos.
(BRASIL, 2017, p.61).

Sobre isso, compreendemos que o documento base da BNCC para a área de
Linguagens assume a linguagem como um elemento que depende das práticas sociais e
que essas não são estanques, mas recriadas por múltiplas linguagens, no que garante a
confluência de culturas e valores diversificados dados à pluralidade que engendra as
práticas sociais da contemporaneidade. Assim, o documento busca explorar as diversas
práticas de linguagens que vão desde o escrito a movimentos cinésicos. Por isso,
afirmamos que há um grande diálogo entre os dois documentos que nos referimos aqui,
um diálogo teórico que dá ao texto sua centralidade fundamental para garantir um ensino
de língua materna que privilegie a unidade linguística que é o texto, como ponto de partida
para o ensino de língua materna.
Ainda fazendo esse intercruzamento dialógico entre PCN´s e BNCC, convém
salutar que o ensino de língua à luz dos Parâmetros Curriculares era subdividido em três
eixos, a saber, Língua oral, Língua escrita e Análise linguística, todos eles delineados a
partir de competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno ao longo de sua
formação básica. Com a BNCC, pode-se afirma que:
O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos
e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando
atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às
transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século,
devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais
da informação e comunicação (TDIC). (BRASIL, 2017, p. 65).

Nesse contexto, compreendemos que desde 1998 até a atualidade, muitas
transformações marcaram a globalização e isso certamente favoreceu e ampliou as
discussões sobre o status da linguagem, assim, uma das grandes atualizações da BNCC
em relação aos PCN´s é a inserção de mais um eixo, somado aos três já preconizados
pelos Parâmetros Curriculares. Nesse caso, com a BNCC, os alunos também terão
competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo de sua formação básica
associada ao novo eixo que é Análise Linguística/Semiótica.

9

Uma delas, para a área de Linguagens, mais precisamente para Língua Portuguesa, é feita por Geraldi
(2015) quando se posiciona criticamente acerca do número excessivo de gêneros textuais a serem
trabalhados em sala de aula, sendo esses muitas vezes alheios à realidade dos alunos, visto que, ainda
segundo o autor, há na BNCC uma ausência de foco para os gêneros que fazem parte do cotidiano dos
alunos.
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Com a presença do eixo Análise Linguística/Semiótica, fica evidente no
documento da BNCC para o ensino fundamental a preocupação em haver espaço nele
para novas discussões sobre as configurações que a linguagem vem sofrendo em
detrimento dos avanços tecnológicos, que por sua vez, torna os atos comunicativos mais
visuais, dinâmicos e complexos, visto que, essa visualidade de informação é carregada de
sentidos que são construídos por aspectos culturais e ideológicos. Assim, o eixo
acrescentado à BNCC, vai considerar a multimodalidade dos textos, ou seja, “textos
compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses e que exigem capacidade e
práticas de compreensão e produção de cada uma delas para fazer significar)” (ROJO,
2012, p.19), desse modo, a Base Nacional ao conceber esse dinamismo semiótico dos
textos, põe também em desafio velhas práticas de ensinar textos verbo-visuais, visto que
muitos professores e alunos ainda estão presos apenas à compreensão superficial deles,
desconsiderando em grande parte as relações de poder, ideologias e aspectos culturais que
se manifestam nas semioses do texto, provocando assim sentidos diversos que precisam
ser abordados pelo professor em seu trabalho em sala de aula e compreendidos pelo aluno
no contexto escolar.
Além de privilegiar as multissemioses, é perceptível que a BNCC, com o
acréscimo desse eixo, dá um grande destaque à cultural digital e, as várias maneiras que
podem ser encontradas em ambientes cibernéticos para conduzir aulas mais dinâmicas e
que possam trabalhar os multiletramentos na formação de um aluno mais fluente para
atuar nesse contexto multimodal. Isso pode se notar quando a BNCC preconiza afirmando
que:
As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos
gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos,
como também novas formas de produzir, de configurar, de
disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de
edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um
a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes
sociais e outros ambientes da Web. (BRASIL, 2017, p. 66, grifo dos
autores).

Em conformidade com a ideia defendida pela BNCC, ao considerar que os
avanços provocados pelas novas tecnologias interferem no modo de os sujeitos
conceberem as práticas de linguagem e que elas se manifestam além de ambientes
analógicos, movimentando-se para o digital. Com isso, é lançado um desafio também à
figura do professor, que para saber conduzir esses gêneros multissemióticos ou
multimidiáticos precisam estar familiarizados com essa cultura digital, a fim de
possibilitar um ensino que esteja em consonância com o que prescreve a Base Nacional,
bem como atrelado às transformações ocorridas na sociedade pós-moderna, que por sua
vez, deram aos textos um caráter mais visual, pois como postula Dionísio (2011), não
podemos duvidar de que a combinação de materiais visuais associado ao escrito tornou a
sociedade ainda mais visual, dadas essas semioses que mesclam e fomentam os novos
modos de agir no mundo, além disso, não podemos desconsiderar que “em face dessas
transformações, a linguagem adapta-se às características da atualidade mundial, cujos
avanços em tecnologia tornam algumas formas de escrita obsoletas” (VIEIRA, 2007, p.
09), e por essa razão exige que repensemos nosso olhar a despeito dos textos multimodais
em contexto escolar.
Para tanto, diante da multiplicidade da linguagem e de suas relações com os mais
variados contextos analógicos e digitais, espaços onde os textos se materializam, é
positivo notar que um documento tão importante para a educação brasileira se preocupou
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com o avanço em suas discussões, ampliando assim as ideias defendidas pelos PCN’s,
embora ambos os documentos deixem claro sua estreita relação quando assume uma
perspectiva enunciativo-discursiva para nortear o professor da área de linguagens. Assim,
com o acréscimo de mais um eixo aos três já discutidos pelos Parâmetros Curriculares,
vem para incitar os professores a conhecer essa paisagem semiótica que molda nossas
ações cotidianas, quer seja pelo impresso ou digital, bem como oferecer subsídios para
que habilidades e competência voltadas ao eixo Análise Linguística/Semiótica seja capaz
de formar sujeitos hábeis para interpretar e se colocar criticamente frente aos textos que
se mesclam por vários modos semióticos.
METODOLOGIA
A presente pesquisa se caracteriza como documental que conforme Gil (2007)
trata-se daquelas que tem com base documentos impressos ou não e que muitas vezes
ainda não receberam nenhum tratamento analítico, estando passível sempre de
reelaboração. Ainda dentro dessa esteira, consideramos a pesquisa de cunho qualitativo.
Assim, a fim de alcançar os objetivos que impulsionam esse estudo, inicialmente fizemos
uma leitura atenta e crítica da BNCC, principalmente com um olhar direcionado à área de
Linguagens, mais especificamente o eixo Análise Linguística/Semiótica. Depois de feita
essa leitura, acabamos em compilar alguns fragmentos contidos no documento da Base
Nacional, a fim de validar os nossos resultados. Para efeitos de análise, escolhemos
apenas alguns fragmentos em que acreditamos ser cruciais para o alcance do objetivo que
motivou a pesquisa, assim, trataremos de apresentá-lo mais na frente, em que analisamos
e discutimos os achados da presente pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pretendemos, agora, nessa seção expor os resultados gerais dessa pesquisa, bem
como refletir sobre eles. Inicialmente, convém salutar que o eixo escolhido para análise,
isto é, o eixo Análise Linguística/Semiótica é extenso por sua excelência, visto que ele
não congrega apenas habilidades relacionadas à compreensão e produção de textos
multimodais/multissemióticos, mas também envolvem questões de análise linguística,
como Sintaxe, Semântica, Variação linguística, Elementos notacionais da escrita e outros
que se aliam à perspectiva multimodal retratada pelo eixo. No entanto, foi pretensão nossa
apenas destacar fragmentos que versem sobre multimodalidade, com veremos adiante.
Nesse sentido, vejamos como a BNCC (2015) preocupa-se com o trabalho da
multimodalidade, partindo das competências delineadas pelo documento para o ensino
fundamental. O documento prevê 6 competências, no entanto, trazemos para discussão
apenas aquelas que se aproximam, acreditamos, de um estudo multimodal mais amplo e
concreto no ensino de línguas. Conforme apresentamos no quadro 01:
Quadro 01: Competências específicas para o ensino fundamental
2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes
campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação
na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à
cooperação.
4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.
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6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar
por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver
projetos autorais e coletivos.
Fonte: (BRASIL, 2017, p.63)

A partir do exposto, notamos que, partindo dos verbos de comando conhecer,
utilizar, compreender, a BNCC mantém-se aliada aos PCN’s, quando fica claro que a
partir desses verbos de ação, o documento gira entorno da tríade (uso, reflexão e uso),
ou seja, não basta apenas que os alunos apreendam os gêneros que lhes serão
apresentados, eles precisam compreendê-los, então conferimos que para isso será
necessário que se conheça a função social e condições de produções deles, bem como
sejam capazes de usá-los nos mais diversos campos de atuação10 referente a sua série.
Sobre isso, voltando nosso olhar para o que se espera em cada competência, é notável a
preocupação pelo imbricamento de diversas linguagens, desde a escrita à corporal. Fica
nítido que o documento não concebe apenas o código escrito como única forma de
comunicação, que muito além dela, outras vão surgindo ou já existiam, no entanto, foram
muitas vezes silenciadas no contexto escolar, em virtude, com frequência, da hegemônica
concepção de uma sociedade grafocêntrica.
No entanto, com base nas competências elencadas, nota-se que esse paradigma
vai sendo desfeito, principalmente por considerar essa orquestração de linguagens,
inclusive a digital, como parte nem mais e nem menos importante dentro do sistema
linguístico, mas dotado de sentidos que devem ser entendidos e trabalhados na sala de
aula, em conformidade com os demais eixos versados pela BNCC. Agora vejamos, no
quadro 02, como a Base Nacional trata do trabalho dos textos multimodais para o ensino.
Quadro 02: O texto multimodal em sala de aula à luz da BNCC
Já no que diz respeito aos textos multissemióticos, a análise levará em conta as formas de composição
e estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano/ângulo/lado, figura/fundo,
profundidade e foco, cor e intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo, nas imagens
dinâmicas e performances, as características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração,
distribuição no espaço, sincronização com outras linguagens, complementaridade e interferência etc.
ou tais como ritmo, andamento, melodia, harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento, na música.
Fonte: (BRASIL, 2017, p. 79)

Vejamos que, como orienta o documento, o trabalho com textos multissemióticos
não ficará apenas na superficialidade de sua composição, ao menos pelo que se orienta
no documento em questão, algo que temos visto em longos anos, a imagem apenas como
ilustração no texto escrito. Muito, além disso, conforme a BNCC, a análise desses textos
multimodais deve ser ampla, notando elementos como plano, ângulo, lado, figura, fundo,
cor, saliência e outros elementos que congregam as imagens estáticas. Sobre esse ponto,
concordamos com essa ideia de ampliar a visão de análise no texto imagístico, no entanto,
nota-se que algumas nomenclaturas usadas no texto da Base, mesmo que implicitamente,
estão atrelados às metafunções (representacionais, interacionais e composicionais) da
Gramática do Design Visual de Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), que fornece
elementos para estudar a composição visual dos textos, no entanto, isso consiste em
pensar se os professores da educação básica têm esse aporte para subsidiar suas aulas;
como fazer essa orientação para análises de imagens, se na maioria das vezes, muitos
10

Campos de atuação é o termo usado na BNCC (2017) para referir-se as esferas sociais, ou seja, aos locais
em que os textos são produzidos e circulados socialmente. Conforme o documento, esses campos são
divididos tanto para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, sendo eles típicos de cada nível do
ensino fundamental.
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desconhecem o termo multimodalidade? Acreditamos que para que se consolide um bom
cumprimento dessa análise como prevê a Base, serão necessárias “formações atualizadas
de professores” (NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE, 2011, p. 548-549) sobre o
assunto, a fim de que se aprimore os conhecimentos deles acerca da análise de textos
multimodais, fornecendo propostas de análises de imagens menos rígidas e voltadas para
o ensino, como por exemplo o modelo semiótico de Callow (2006) para atividades com
imagens que podem ser desenvolvidas em sala de aula.
Ainda sobre o excerto retirado do eixo em estudo, convém também destacar que
as análises não estarão apenas presas às imagens estáticas, mas em movimentos, também
serão contempladas no ensino de línguas. A respeito disso, fica claro também as inúmeras
semioses que devem ser observadas em textos de movimento, tornando ainda mais ampla
sua abordagem. Contudo, mais uma vez, reportamo-nos à ideia de que para que isso saia
da teoria e se pratique, será preciso um trabalho nas Secretarias de Educação, visando um
aprimoramento desses estudos, a fim de que saiamos da superficialidade da abordagem
do texto multimodal (estático ou em movimento), mas que contemple sua carga semiótica
com propriedade.
Trazemos para nossa análise e discussão, um excerto da BNCC que acreditamos
ser fundamental para a diluição do hegemônico privilégio do código escrito na sociedade,
antes disso, explicamos que os estudos da Multimodalidade não desvalidam a importância
da escrita, visto que, ela também é multimodal, no entanto, só não a coloca em primazia,
mas em níveis igualitários de sentido com a imagem. Analisamos o quadro 03:
Quadro 03: A relação do escrito com a imagem na BNCC
Em função do privilégio social e cultural dado à escrita, tendemos a tratar as outras linguagens como
tratamos o linguístico – buscando a narrativa/relato/exposição, a relação com o verbal –, os elementos
presentes, suas formas de combinação, sem muitas vezes prestarmos atenção em outras características
das outras semioses que produzem sentido, como variações de graus de tons, ritmos, intensidades,
volumes, ocupação no espaço (presente também no escrito, mas tradicionalmente pouco explorado)
etc.
Fonte: (BRASIL, 2017, p. 79)

Com base nesse fragmento, observamos que a BNCC atualiza sua preocupação
com o lugar da imagem no ensino em detrimento do verbal. Como sabemos, a escrita
assumiu por muito tempo preponderância nas práticas comunicativas e escolares, todavia,
com o advento da tecnologia, principalmente, busca se enfocar cada vez mais o potencial
comunicativo das imagens, que por sua vez, como já afirmamos, foi sempre vista de modo
secundário ou ilustrativo do texto escrito. No entanto, com essa visão apregoada pelo
documento em estudo, acreditamos que o sistema de ensino tentará, mesmo que de forma
gradual, superar as crenças que a sociedade hegemônica cultivou acerca da imagem, no
que deu ao texto verbal o principal instrumento de comunicação.
Vale também enfatizar, que dada essa interconexão da verbo-visualidade, convém
enfatizar que as práticas de leitura também mudarão, se tornarão mais complexas, visto
que, será preciso compreender mais de um código semiótico para por fim, compreender
os sentidos que são projetados dentro do texto. A esse respeito, a BNCC (2017, p. 70) já
antecipa que “leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo
respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, pintura,
desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som
(música)11.
11

Esse fragmento foi retirado, especificamente, do eixo Leitura, na qual trouxemos para aqui a fim de
elucidar mais ainda o papel abrangente que a leitura terá com a perspectiva adotada pela BNCC em relação
aos textos multissemióticos.
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Assim, tanto se amplia a noção de texto quanto rompe-se a ideia de que imagem
e texto escrito não são dependentes, bem como se amplia a noção de leitura, dada a
perspectiva do texto verbo-visual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto neste trabalho, observamos que a BNCC traz avanços e novos
desafios para a educação brasileira. O avanço consiste no fato de haver um documento
oficial que explicita os direitos de aprendizagens comum a todos os estudantes e ainda,
permite espaço para que os currículos reflitam o que é relevante para cada realidade
escolar. Num país de dimensões continentais e de múltiplas diversidades, ter um
documento normativo pode garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades
dentro do ambiente escolar, visando alcançar a equidade através da aprendizagem. No
que diz respeito às linguagens, o documento discutido neste trabalho atualiza as
possibilidades de aprendizagem ao considerar os diversos meios semióticos amplamente
utilizados na sociedade pós-moderna e que agora constituem efetivamente uma parte das
habilidades a serem desenvolvidas na escola. Através disso, a BNCC representa um passo
importante e introduz a educação brasileira de fato no século XXI.
Por outro lado, os desafios que se apresentam também são diversos. Primeiro, é
necessário que a União esteja em constante parceria com os estados e municípios
brasileiros para que a BNCC seja efetivamente implementada em seus respectivos
sistemas educacionais. É preciso haver apoio financeiro, técnico e de gestão pedagógica,
assim também como novas políticas de formação inicial e continuada para professores, a
fim de que as orientações da Base cheguem de fato à sala de aula e permita o
desenvolvimento e a formação de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Além
disso, considerando-se as mudanças velozes introduzidas pelas tecnologias digitais da
informação e comunicação, é possível acrescentarmos também que a base exigirá
professores e alunos cada vez mais protagonistas de suas trajetórias, uma vez que, para
que o documento não fique apenas como algo estático, serão necessárias formações
continuadas para os professores, a fim de que eles compreendam o novo eixo introduzido
pela BNCC, bem como oportunizar ferramentas necessárias para uma leitura que abarque
a dimensão verbo-visual que fomentam os mais variados campos de atuação.
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TEXTOS MULTIMODAIS, POLÍTICA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Carla Monara de Paiva Silva12
Samuel de Carvalho Lima 13

RESUMO
Conectados à internet, dispomos de recursos digitais que possibilitam formas de
comunicação, entretenimento e práticas de ensino (computador, tablet, smartphone).
Neste trabalho, objetivamos destacar como os textos multimodais que versam sobre a
política brasileira podem ser abordados nas aulas de língua portuguesa. Nossas escolhas
teóricas dialogam com as perspectivas dos multiletramentos e da multimodalidade.
Metodologicamente, utilizamos a rede social Facebook para selecionar textos
multimodais a fim de confrontá-los com a ementa da disciplina de língua portuguesa do
curso técnico de nível médio integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte. Nossa análise resulta na elucidação de possibilidades
de uso dos textos multimodais na sala de aula de língua portuguesa, tendo em vista os
objetivos e os conteúdos prescritos na disciplina. Concluímos que podemos promover
uma formação crítica e uma aprendizagem significativa a partir dos textos analisados.
Palavras-chave: Ensino de Português. Multimodalidade. Multiletramentos. Política.

INTRODUÇÃO
Com as mudanças sofridas atualmente pela sociedade, as mídias digitais
disponibilizadas originalmente como dispositivos de comunicação e entretenimento, têm
um papel importante no que diz respeito ao ensino. Isso porque esses recursos possuem
cada vez uma hibridização de linguagens circulando por diversos meios.
Desses meios de comunicação nascem formas de se relacionar socialmente, são
as chamadas redes sociais. Destas, destacamos o Facebook, que oportuniza a informação
e comunicação através de leitura, escrita, vídeos, sons e imagens, muito populares
principalmente entre os alunos do Ensino Médio da Educação Básica.
De acordo com Soares (2003), é recente a necessidade de observarmos que não
basta apenas o aluno ter domínio da leitura e escrita em si, é preciso saber fazer uso social
dessas práticas. Ou seja, é preciso saber responder aos processos comunicativos nos quais
estamos submetidos diariamente no convívio social, e isso, a autora chama de letramento.
Nessa perspectiva, nosso trabalho tem como objetivo analisar postagens feitas em
páginas da rede social Facebook que versam sobre política elucidando como essas
postagens podem atuar na promoção do ensino de língua portuguesa nas aulas do curso
técnico de nível médio integrado em Informática. Assim, pretendemos conceber essas
postagens dentro de uma perspectiva dos multiletramentos (LEMEK, 2010); (ROJO,
2012), e documentos norteadores de ensino como os PCNs (1998) e a BNCC (2016).
Nesse contexto, fizemos os seguintes questionamentos: De que modo textos
multimodais podem fomentar o ensino de língua portuguesa do curso técnico de nível
médio integrado em Informática?
Nosso trabalho não tem caráter interventivo, e sim, o mesmo vem como uma
proposta metodológica, que pode ser aliada ao trabalho com o uso de outros recursos
12
13
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didáticos. Sabemos que é preciso o professor sair um pouco do convencional e propor
algo diferente aos alunos principalmente sendo esses alunos de ensino médio. Para a
BNCC (2016, p.481) “No Ensino Médio, os jovens intensificam o conhecimento sobre
seus sentimentos, interesses, capacidades intelectuais e expressivas; ampliam e
aprofundam vínculos sociais e afetivos; e refletem sobre a vida e o trabalho que gostariam
de ter”. Ou seja, nessa etapa do ensino que os alunos refletem em suas práticas sociais
sua formação crítica. E isso diz muito ao ensino de língua portuguesa.
Sendo assim, optamos por trabalhar com o tema política devido ao atual cenário
político que o Brasil está vivendo. Diante disso, nosso trabalho não tem como finalidade
assumir lados, pois fugiria a seu escopo. Nosso objetivo se limita a analisar os textos e
como podem ser trabalhados em sala de aula.
PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS
Com a diversidade de meios de comunicação que existem atualmente, é
impossível ficarmos desinformados com relação a assuntos do cotidiano. Diante as novas
mídias tecnológicas e as novas formas de comunicação, encontramos a congruência das
modalidades textuais: vídeos, imagens, links, sons. Para Rojo (2012, p. 13), a diversidade
textual e cultural fez surgir um novo modelo de letramento: os multiletramentos.
O conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e
importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades,
principalmente as urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade
cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituições
dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica ( ROJO,

2012, p.13).
Nesse contexto, no ensino de língua materna não basta somente saber e repassar
regras. O professor tem que ir além, deve fazer com que o aluno enxergue o mundo com
um olhar crítico, sempre sabendo dar seu posicionamento e promovendo uma reflexão
clara dos fatos que ocorrem no mundo. Com isso, é necessário abrir espaços na sala de
aula para os assuntos discutidos na internet. É interessante levar para sala de aula aquela
postagem com o tema do momento que circula e é amplamente debatido nas redes sociais.
Precisamos entender que toda prática escolar é situada e o contexto social do aluno passa
a ser um fator relevante no processo do ensino-aprendizagem.
Precisamos pensar um pouco em como as novas tecnologias da
informação podem transformar nossos hábitos institucionais de ensinar
e aprender. Em vez de impedir/disciplinar o uso do “internetês” na
internet (e fora dela), posso investigar por que e como esse modo de se
expressar por escrito funciona. Em vez de proibir o celular em sala de
aula, posso usá-lo para comunicação, a navegação, a pesquisa, a
filmagem e a fotografia. (ROJO 2012, p 27).

A inserção de textos multimodais pode resultar em uma boa produção dos próprios
textos durante a aula, bem como uma leitura crítica, voltada para as informações contidas
nos textos, pois ao utilizarem os recursos da tecnologia digital eles buscam mais
informações, opiniões em relação ao assunto, trazendo essas informações para seus
textos.
Desse modo, o trabalho com a multimodalidade passa a abranger não só a
linguagem verbal, como também a visual. Segundo Rojo (2012, p. 19), a multiplicidade

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

34

de linguagens que está presente nos textos atualmente “tem sido chamado de
multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos, que exigem
multiletramentos”. A multimodalidade textual leva o aluno a conhecer a diversidade de
gêneros textuais. Isso os ajuda no reconhecimento de intenção comunicativa que o texto
possui, a tipologia, entre outros recursos presentes no texto, facilitando, assim, sua
compreensão.
METODOLOGIA
Essa é uma pesquisa de cunho qualitativo, de caráter exploratório e interpretativo.
Segundo Minayo (2001, p. 21), a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo dos
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” que
permeiam os fenômenos sociais.
Tendo em vista nosso objetivo de pesquisa, vamos aos procedimentos
metodológicos adotados e as etapas da nossa pesquisa. Inicialmente foi realizada uma
pesquisa no ícone busca simples da rede social Facebook. Pesquisamos a palavra política,
e utilizamos o recurso “filtrar busca”, pois queríamos páginas que não tivessem nenhuma
ligação com empresas, marcas, ou figuras públicas. Assim, optamos pela categoria causa
ou comunidade, disponível nesse recurso de filtro, selecionando assim resultantes dessas
escolhas.
Para a seleção das postagens, estabelecemos o seguinte critério: navegamos em
um universo das postagens feitas no mês de abril de 2018, em cada uma das duas páginas
selecionadas. Destas, escolhemos duas que apresentavam maior número de comentários,
curtidas e compartilhamento. Independentemente da página.
Feita a escolha das postagens, fizemos a captura de imagem registrando a data
disponível nas próprias páginas. Os textos selecionados foram editados excluindo os
nomes e fotos das pessoas que fizerem comentários nas postagens. Optamos por esse
recurso muito embora muito embora seja de livre acesso a esses elementos, pois as
páginas são abertas ao público.
Nossa última parte da pesquisa são as análises dos textos em diálogo com o
programa de ensino de língua portuguesa em turmas de primeiro ano do curso técnico de
nível médio integrado de informática, direcionado as análises de acordo com o que é posto
no documento que rege o ensino de língua dentro deste curso. Assim, na próxima seção,
apresentamos e discutimos as postagens das páginas Vamos Falar de Política e Política
no Face II, em função de duas dimensões: a) possibilidade metodológica nas aulas de
língua portuguesa em curso de nível técnico integrado; b) aspectos multimodais dos
textos.
ANÁLISES E DISCUSSÕES
Nosso primeiro texto foi postado dia 18 de abril de 2018, tendo 728 curtidas, 24
comentários e 630 compartilhamentos. Vejamos a seguir.

Figura 1
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Fonte: Política no Face II

A imagem está inserida na cultura note-americana, mas facilmente se encaixa no
nosso atual cenário politico social. Funciona como uma crítica à legalização do porte de
armas, que vem sendo defendido por alguns políticos e parte da população brasileira.
Mostra um cenário no qual uma criança convive com armamentos em casa, possivelmente
já legalizados, em contraste ao contato com livros.
Incialmente o professor pode trabalhar com a temática contida no texto e lançar
aos alunos os seguintes questionamento: Qual o propósito do texto em questão? Qual o
principal objetivo? A situação será levada para uma discussão mais aprofundada. Na qual
o professor pode considerar as opiniões de cada um. Feito isso, em seguida ele pode
trabalhar com a configuração do gênero proposto. As características desse gênero. Onde
podemos encontrá-lo. O professor também pode trabalhar com outros exemplos do gênero
charge. Após isso, os alunos podem produzir o gênero em questão com a mesma temática
e por último uma amostra dessas produções.
O trabalho com esse tipo de texto nas turmas de primeira série no curso técnico
de nível médio favorece ao aluno o desenvolvimento do seguinte objetivo previsto no
programa de disciplina de língua portuguesa “[...] recuperar o tema e a intenção
comunicativa dominante; e o gênero textual configurado” (PPC, 2011, p. 29).
Para Rojo (2012) textos como esse, cheio de múltiplas linguagens, que possibilita
muitas produções de sentidos e exige capacidades de produção e interpretação é o que
podemos chamar de multimodais. Em sala de aula, o trabalho com os textos multimodais
consiste em considerar para além de apenas um tipo de leitura, interpretação e opinião.
Assim, é importante inserir práticas de leitura e escrita voltadas à formação crítica
dos estudantes, com significados amplos, indo além das estruturas gramaticais.
Precisamos pensar em uma pedagogia de leitura e escrita que possam direcionar os alunos
às questões discutidas na sociedade.
Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus
funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da
leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar
as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e
recepção de discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de
construção e produção de conhecimentos, de compreensão crítica e
intervenção na realidade e de participação social dos jovens, nos
âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. (BNCC, 2018, p.498).
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Nosso segundo texto, datado do dia 27 Abril de 2018, teve 207comentários, 630
curtidas e 222 compartilhamentos. Traz um quadrinho com slogan do governo ederal
brasileiro, e com uma construção imagética e verbal de quatro argumentos mais
apresentados por quem é a favor ao porte de armas. Vejamos a postagem a seguir.
Figura 02

Fonte: Vamos Falar de Política?

Pegando como gancho a temática do primeiro texto, o professor pode dar
continuidade as discussões que giram em torno desse assunto e provocar nos alunos essa
construção de um posicionamento crítico. De acordo com o que posto no PPC (2011) o
professor pode trabalhar com as esferas discursivas e efeitos de sentidos da produção
desse tipo de texto. Ele também pode pedir para que os alunos reconstruam um novo
quadro a partir das produções dos seus argumentos.
Outro ponto importante do texto é que para sua compreensão é necessário que o
leitor conheça o contexto no qual o texto foi produzido. É preciso que o professor trabalhe
o contexto no qual foi feito o discurso de Aécio Neves. De acordo com Lemke (2010, p.
03), “Um letramento é sempre um letramento em algum gênero e deve ser definido com
respeito aos sistemas sígnicos empregados, às tecnologias materiais usadas e aos
contextos sociais de produção, circulação e uso de um gênero particular”.
Por estarmos sempre conectados as redes sociais e termos facilmente acesso as
informações que circulam nas mídias, precisamos saber diferenciar em qual contexto de
produção foi construído um texto. Em ano de eleições estaduais e federal, e uma época
de grandes escândalos de corrupção no cenário político do país, precisamos estar
atentemos como as informações nos são repassadas.
Isso possibilita ao professor fazer o seguinte questionamento aos alunos: No
Brasil, a justiça atua politicamente? Na condição de cidadãos brasileiros o que cada um
de vocês pode fazer que contribua positivamente na construção de uma nova imagem
política do Brasil?
O exercício do diálogo na explicitação, contraposição e argumentação
de ideias é fundamental na aprendizagem da cooperação e no
desenvolvimento de atitudes de confiança, de capacidade para interagir
e de respeito ao outro. A aprendizagem desses aspectos precisa,
necessariamente, estar inserida em situações reais de intervenção,
começando no âmbito da própria escola. (BRASIL 1998, p.41).
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Permitir que o aluno leia, discuta e escreva sobre política, nada mais é do que
trazer algo da realidade e compartilhar. Assim, na pedagogia dos multiletramentos,
o trabalho da escola sobre esses alfabetismos estaria voltado para as
possibilidades práticas de que os alunos se transformem em criadores
de sentido. Para que isso seja possível, é necessário que eles sejam
analistas críticos, capazes de transformar, como vimos os discursos e
significações, seja na recepção ou a produção. (ROJO 2012, p. 29).

Precisamos levar para a sala de aula assuntos contemporâneos que influenciam
(in)diretamente na vida de nossos alunos, pois muitas vezes não encontramos condições
e espaços para o debate no contexto familiar ou de lazer, social e até mesmo o espaço
escolar. Assim, podemos promover um ensino crítico e consciente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas postagens analisadas, percebemos a importância da utilização dos textos
multimodais em sala de aula, pois uma vez tendo conhecimentos dos aspectos presentes
nesses tipos de textos, motiva a produção da escrita dos participantes, e proporciona aos
alunos uma efetivação quanto ao uso da língua. De acordo com Rojo (2012, p.30), “essa
proposta didática é de grande interesse imediato e condiz com os princípios de pluralidade
cultural e de diversidade de linguagens envolvidos no conceito de multiletramentos”.
Sendo assim, pensar na prática dos multiletramentos é pensar em novas possibilidades de
ensino, utilizando de esferas digitas.
O principal objetivo deste trabalho foi evidenciar as possibilidades de promover o
ensino de língua portuguesa em curso técnico de nível médio integrado em informática a
partir de textos multimodais que versam sobre política brasileira na rede social Facebook.
Mostramos como é possível utilizar esses textos como material em sala de aula.
Com esse trabalho podemos afirmar que os alunos podem ser estimulados durante
as aulas, pois os textos se apresentam sempre atuais e disponíveis em uma rede social
praticada com muita frequência por eles, tornando o ensino uma prática mais significativa
para os mesmos. Além disso, a temática contemporânea presente nos textos analisados
pode permitir que os alunos se sintam capazes de se expressar pela linguagem escrita ou
oral, tendo a chance de discutir e se posicionar criticamente.
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O BRUXO DO COSME VELHO NA SALA DE AULA: uma experiência leitora
com Dom Casmurro, de Machado de Assis
Aline Leitão Moreira14
Francisca Solange Mendes da Rocha15

RESUMO
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, cabe ao ensino médio oferecer aos
estudantes oportunidades de uma compreensão mais aguçada dos mecanismos que
regulam nossa língua, tendo como ponto de apoio alguns dos produtos mais caros às
culturas letradas, tais como os textos escritos, especialmente os literários. Em tempos de
redes sociais, cuja velocidade de comunicação é assustadora, as aulas, sejam de qualquer
disciplina, acabam por se tornarem cansativas e monótonas para os alunos e uma atividade
desafiadora para os professores. Logo, envolvê-los na leitura dos textos referentes às
escolas literárias trabalhadas nas aulas de literatura tem sido uma tarefa cada vez mais
difícil de ser realizada. Desenvolver a competência leitora daqueles que já se encontram
na reta final da Educação básica requer a utilização de metodologias e técnicas diversas,
haja vista a ojeriza da juventude atual pela leitura em si, e, principalmente em se tratando
de clássicos da Literatura Brasileira. Quando se fala em José de Alencar e Machado de
Assis, a principal queixa dos discentes é a linguagem desses autores, considerada
incompreensível pela maioria dos alunos. Com o intuito de conversar com diferentes
linguagens surgiu o projeto de leitura “O Rio de Machado de Assis”, desenvolvido nas
turmas do 2º ano do Ensino Médio da E. E. M. Deputado Francisco de Almeida Monte.
O objetivo é trazer para sala de aula a obra do autor realista dentro da disciplina de
literatura a fim de aproximar os jovens do século XXI aos textos do século XIX, além de
não sobrecarregar as aulas com informações sobre épocas, estilos e características de
escolas literárias. Através da minissérie Capitu, exibida em cinco capítulos pela Rede
Globo entre 9 e 13 de dezembro de 2008, do aplicativo intitulado “O Rio de Machado” e
do livro Dom Casmurro, os alunos fizeram uma viagem na obra machadiana
identificando semelhanças entre a linguagem televisiva e a do romance, além de conhecer
a geografia e a história da capital fluminense. A atividade foi desenvolvida em doze
aulas, sendo dez delas reservadas para a exibição dos episódios, leitura dos capítulos do
livro e posterior discussão acerca dos temas trabalhados e duas para as apresentações do
seminário em classe. A possibilidade de “ler” a obra trabalhada em um suporte que não
fosse o livro facilitou a compreensão da mesma, uma vez que a linguagem utilizada no
vídeo, apesar de pouco diferenciar da registrada no romance, faz uso de imagens
contemporâneas que inserem o leitor no universo machadiano oitocentista. Abre-se, dessa
forma, espaço para diferentes abordagens da obra literária analisada, a partir de diferentes
veículos, no caso a televisão e o romance. Assim, o diálogo entre o texto literário e outras
linguagens permite que se estabeleçam diferentes relações entre os textos trabalhados.
Palavras-chave: PCN – leitura – literatura – intertextualidade
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INTRODUÇÃO
Este trabalho relata uma experiência realizada nas aulas de Literatura do segundo
ano do ensino médio da Escola de Ensino Fundamental e Médio Deputado Francisco de
Almeida Monte da rede pública estadual do Ceará. A produção se concentra sobre o
ensino de Literatura – e, mais especificamente – sobre o desenvolvimento de um trabalho
com o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis.
No século XXI, tecnologia e educação dialogam entre si e não há como se abster
do uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula, uma vez que as informações
encontram-se literalmente na palma de nossas mãos. Hoje o professor dispõe de uma
variedade de dispositivos para “incrementar” suas aulas e o trio pincel/apagador/quadro
deu lugar ao projetor e à lousa digital, com recursos interativos. No entanto, nem toda
escola pública pode dispor desses equipamentos para serem utilizados em sala de aula.
No máximo um combo composto por um projetor (mais conhecido como data show) e
um notebook, cujo uso deve ser agendado previamente pelos professores para que as aulas
saiam da mesmice e tornem-se mais atrativas para os alunos com alguns slides
interessantes sobre o conteúdo ministrado. De acordo com os PCN+, a escola precisa
acompanhar a evolução tecnológica e tirar o máximo proveito dos benefícios de que ela
é capaz. (BRASIL, 2002)
No entanto há um entrave nas atividades que requeiram leitura e análise de textos.
Sabe-se que a leitura não é um hábito muito comum atualmente, principalmente quando
se tem em mãos um objeto chamado smartphone, capaz de interferir na qualidade e
quantidade de informações que chegam às pessoas. Junte-se a isso a dificuldade de fazer
com que jovens de 14/15 anos se interessem por autores do século XIX, cuja linguagem
é considerada por muitos, incompreensível. Santos ratifica a dificuldade de se lidar com
a velocidade da tecnologia:
Uma das principais marcas da sociedade globalizada é a “velocidade”
– velocidade com que temos acesso a informações e conhecimentos, e
velocidade com que informações e conhecimentos se sobrepõem uns
aos outros: velocidade, esse é o termo síntese do status espaço temporal
do conhecimento na atualidade. Velocidade para aprender e velocidade
para esquecer. Velocidade para acessar as informações, interagir com
elas e, superá-las com outras inovações (SANTOS; SILVA, 2011, p.
365).

Por isso, atrair a atenção da turma para estilos literários e suas características com
uma sucessão de datas e representantes, não é tarefa das mais fáceis. Foi pensando nas
dificuldades enfrentadas pela maioria dos professores de literatura que surgiu a ideia de
trabalhar com a minissérie Capitu, o aplicativo O Rio de Machado16 e o livro D.
16

O aplicativo foi criado com o objetivo de difundir a obra de Machado de Assis e trazia 100 locais do Rio
de Janeiro que estão presentes nos livros do escritor, além de uma lista com nove livros (dispostos em
ordem cronológica) e a biografia de Machado. Para cada obra estava disponível a sinopse; o percurso –
cada lugar do Rio que é citado no livro; informações sobre o livro, cenário e personagens principais e ainda
era possível fazer o download grátis do ebook no formato PDF. Ao clicar em um dos locais listados na
seção “percurso”, o usuário encontrava um mapa e o trecho do livro em que Machado citou aquele local,
imagem e curiosidades sobre o lugar. Ainda era possível, ativando o serviço de localização do aparelho,
traçar a rota até o local escolhido – com a ajuda do google maps. Além do aplicativo, havia uma página no
Facebook com o mesmo nome, assinada por Joaquim Maria. A última postagem foi dia 21 de junho de
2018.
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Casmurro, obra escolhida para ser analisada e discutida em sala de aula. O intuito era
envolver a turma na trama criada pelo autor através da linguagem televisiva e a partir daí
desenvolver atividades em que pudessem ser trabalhados o enredo e a linguagem do
romance.
De acordo com os PCN, a literatura é vista como um modo discursivo entre vários
outros, mas decorrente de “um modo de construção que vai além das elaborações
linguísticas usuais, porque de todos os modos discursivos é o menos pragmático, o que
menos visa a aplicações práticas” (BRASIL, 2006, p.49). Osakabe (2004) afirma que a
literatura pensada no ensino médio tem como função agenciar no amadurecimento da
sensibilidade do aluno, pois o contato com textos literários vai proporcionar-lhe exercer
a liberdade e desenvolver um comportamento mais crítico e menos preconceituoso frente
à realidade. (OSAKABE, 2004)
A leitura historicamente foi concebida como um privilégio de classe no Brasil e a
literatura sempre gozou de status, sendo um dos pilares da formação burguesa humanista,
haja vista a tradição letrada da elite brasileira. Até fins do século XX, os textos literários
serviam apenas como suporte para análises morfossintáticas nas aulas de português.
A LDBEN/96, em seu artigo 35, Inciso III diz o seguinte em relação aos objetivos
do ensino médio: “Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico.” Ou seja, a
escola deve ter como uma de suas metas o desenvolvimento do humanismo, da autonomia
intelectual e do pensamento crítico e segundo Antonio Candido (1972), a literatura é um
fator indispensável de humanização. Destarte, o ensino da literatura vem ao encontro do
cumprimento do objetivo do inciso III da referida lei. O processo de leitura atual não
propicia um aproveitamento adequado da Literatura, uma vez que, tradicionalmente, o
foco é o ensino da história da Literatura do que o estudo do objeto literário propriamente
dito.
No entanto, cumprir com esses objetivos não pressupõe sobrecarregar o aluno com
informações sobre estilos, épocas, características de escolas literárias e afins. Apesar de
os PCN alertarem sobre o caráter secundário de tais conteúdos, essa metodologia
conteudista permanece até hoje. De acordo com os PCN, “Para além da memorização
mecânica de regras gramaticais ou das características de determinado movimento
literário, o aluno deve ter meios para ampliar e articular conhecimentos e competências”
(PCN+, 2002, p. 55), ou seja, deve-se “letrar” literariamente o aluno do ensino médio.
Aqui tomamos de empréstimo o termo letramento de Magda Soares, para designar
um fenômeno recente. Letrar, segundo a autora, é fazer uso da leitura e da escrita em suas
práticas sociais:
As pessoas se alfabetizam, mas não necessariamente incorporam a
prática da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem
competência para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as
práticas sociais da escrita: não leem livros, jornais, revistas, não sabem
redigir um ofício, um requerimento, uma declaração, não sabem
preencher um formulário... (SOARES, 2004, p. 45-46).

No letramento literário, esse uso vai além de entender o texto: pressupõe um
conjunto de práticas e eventos sociais que envolvem a interação leitor e escritor,
produzindo o exercício socializado na escola por meio da leitura de textos literários, sejam
estes canônicos ou não. Assim a finalidade principal é a construção e reconstrução dos
significados em relação ao texto literário lido dentro ou fora da sala de aula. Além disso,
há a fruição estética que permite acesso a um conhecimento imensurável, como meio de
humanização do homem, como afiança Antonio Candido.
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METODOLOGIA
Antes do trabalho em sala, os conteúdos sobre a escola literária foram estudados
durante as aulas de literatura e algumas informações foram repassadas às turmas. O
material a ser trabalhado – no caso o romance D. Casmurro – foi disponibilizado na
biblioteca para os alunos que quisessem conhecer o texto escrito. Vale salientar que
ninguém pegou o livro para ler. Além disso, as informações sobre o aplicativo e como
utilizá-lo também foram repassadas.
Foram necessárias doze aulas17 para a execução do trabalho. Antes da exibição do
primeiro episódio da minissérie, foi realizada uma leitura preliminar de um dos capítulos
que seriam abordados no audiovisual. O texto foi distribuído aos alunos e algumas
considerações sobre o enredo e a linguagem do autor se fizeram necessárias para que eles
entendessem a história que eles acompanhariam nas próximas quatro semanas. O capítulo
escolhido foi “A promessa”, fato que norteia praticamente a história de Bentinho e Capitu.
Após cada capítulo era aberta a roda de discussões acerca do episódio visto. A
escolha da minissérie Capitu deu-se por conta da linguagem utilizada, do cenário onde
aconteciam os fatos e da mistura de elementos contemporâneos com os da época de
ambientação do romance.
Logo após a exibição do primeiro episódio, os alunos observaram que as falas do
narrador e dos personagens eram parecidas com as utilizadas no romance. Foi pedido que
eles acompanhassem a leitura e ouvisse os personagens representando a mesma cena para
estabelecer as semelhanças entre as linguagens. Foi então que eles perceberam que a
linguagem era a mesma, ipis literis à do texto escrito. Antes havia sido perguntado se
eles tinham dificuldade em relação à compreensão do texto, no que a resposta foi uníssona
e todos responderam que o texto era muito difícil de ser “entendido”. A pergunta foi
refeita após a reexibição de parte do episódio e as respostas começaram a mudar. Alguns
relataram que não sentiram dificuldade em entender a história, pois no vídeo eles podiam
ver ao invés de apenas ler, e isso facilitou a compreensão do enredo.
Os questionamentos foram direcionados nesse primeiro momento, mas a partir do
segundo episódio eles ficaram livres para o levantamento de questões e posterior
discussão das mesmas. Muitos gostaram do fato de o personagem-narrador (no caso
Bento Santiago) apresentar-se e situar-se na narrativa, mas não compreenderam de
imediato a presença física do narrador adulto e do personagem criança na mesma cena, o
que serviu para relembrar a importância do foco narrativo em 1ª ou 3ª pessoa.
Nas aulas seguintes o processo foi o mesmo, com a diferença de que a leitura dos
capítulos passou a ser antecipada, pois somente alguns eram retratados nos episódios.
Quem baixou o aplicativo no telefone celular tinha a opção de ler o romance em PDF;
outros buscaram o livro na biblioteca ou pediram emprestado a amigos e conhecidos.
Após a fase de discussão e análise dos capítulos exibidos, as turmas foram
divididas em grupos e cada um se encarregou de apresentar um trabalho sobre o livro. As
atividades foram as seguintes:
1. Elaborar um painel com informações do autor, evidenciando sua escola literária,
sua vida e algumas curiosidades acerca de Machado de Assis;
2. Leitura colaborativa da obra: escolher um capítulo, dentre os que se referem ao
episódio, ler par a turma e relacioná-lo ao trecho do episódio, identificando as
semelhanças entre a abordagem do livro e a da minissérie;

17

As aulas deveriam ser geminadas, uma vez que a duração média dos capítulos era de 40m. Assim, haveria
tempo para a realização das atividades em sala.
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3. Criar slides sobre os lugares que aparecem nos capítulos, com os devidos
trechos do livro.
4. Analisar o comportamento de Capitu e Bentinho no decorrer dos capítulos,
fazendo uma comparação entre seus atos;
5. Escolher uma cena do livro (ou da minissérie) e apresentá-la em sala, adaptando
a linguagem do século XIX para a do século XXI.
As tarefas foram apresentadas no Seminário Capitu: olhos de ressaca18 , tendo
cada equipe o tempo máximo de 10 minutos para cada apresentação.
Embora a maioria das atividades tenha prendido a atenção dos alunos, a orientação
e intervenção docente foram imprescindíveis, principalmente com relação à discussão de
questões mais complexas. Todas as equipes efetivaram a tarefa de forma satisfatória e
convém ressaltar que o assunto central não foi a traição ou não-traição de Capitu, mas
sim a compreensão do enredo. Todos demonstraram que foram capazes de compreender
a história, apesar da complexidade da linguagem utilizada por Machado de Assis.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Houve um certo desinteresse dos alunos durante a exibição no primeiro episódio,
pelo fato de a narrativa ser lenta e arrastada, como é característico do texto machadiano,
mas à medida em que a turma ia sendo apresentada aos personagens e à trama em si,
houve um crescente interesse dos alunos no desenrolar da história.
Após a exibição dos episódios, com foi relatado anteriormente, era aberto um
canal de discussão a respeito dos capítulos abordados. A priori, o objetivo era apenas
fazer comparativos entre a linguagem escrita e a linguagem televisiva, mas as discussões
começaram a tomar outros rumos, o que acabou se tornando em uma reflexão sobre as
ações dos personagens e o que estas poderiam interferir no desenrolar do enredo.
Alguns alunos questionaram o fato de pessoas externas à família, no caso o
agregado José Dias, opinarem em assuntos que não lhe dizem respeito. Outra observação
levantada foi em relação à promessa da mãe de Bentinho, de colocá-lo em um seminário
à sua revelia. Isso gerou vários comentários e também relatos pessoais, em que alunos
citaram exemplos de como é complicado os pais transferirem para os filhos os seus
desejos e sonhos não realizados. A infância e a adolescência também foram assuntos
discutidos, mas em menor proporção, uma vez que pouco acrescentaria ao tema em si.
O oportunismo de José Dias não passou despercebido. Uma aluna levantou a
questão de que o agregado mudou de ideia quando foi sugerida a possibilidade de ir à
Europa acompanhando Bentinho em seus estudos. Para ela, José Dias trabalhava em seus
próprios interesses.
Alguns momentos chamaram a atenção dos jovens, e o beijo foi um deles: veio à
tona o tema do namoro entre os jovens do século XIX e o de hoje. Isso abriu possibilidades
para se discutir a educação das mulheres à época da ambientação do romance e a que as
meninas têm hoje. A influência de Capitu sobre Bentinho não passou despercebida, uma
vez que ela manipula o rapaz com suas palavras e até as ironias das mesmas foram
percebidas. A partir do segundo episódio, muitos alunos buscaram o livro para ler, pois
o interesse em adiantar os acontecimentos foi crescente.
O que se pode perceber é que a dificuldade inicial de compreensão do texto foi
diluída no decorrer das exibições. Apesar de a linguagem ser a mesma, o simples fato de
eles verem a história se desenvolvendo facilitou o entendimento da mesma. Não houve,
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em nenhum momento, a necessidade de se buscar um dicionário, como eles mesmos
afirmaram nas aulas de literatura anteriores.
De acordo com Lolito, a era digital envolve novas possibilidades para os
indivíduos realizarem suas ações em contextos distintos e com mídias diferenciadas. As
tecnologias de informação e comunicação podem favorecer a constituição de uma teia
entre a escola e o cotidiano no qual o indivíduo atua, configurando novos caminhos para
ele interagir e desenvolver suas constantes compreensões sobre o mundo e sobre a sua
cultura (LOLITO apud POLATO, 2009, p. 50).
CONCLUSÃO
A metodologia da mediação do romance por meio da releitura televisiva, o fato de
os alunos utilizarem as redes sociais para pesquisa – no caso o Facebook – e o aplicativo
para conhecer os lugares onde os fatos aconteceram, tudo isso auxiliou sobremaneira na
execução e no êxito da experiência em sala de aula. O que se espera é que a atividade
desenvolvida com os alunos do segundo ano do ensino médio possa despertar neles o
interesse pela leitura dos clássicos e pela leitura em si, uma vez que ela é necessária para
o desenvolvimento de outras habilidades e competências tão caras aos alunos.
O que se pode concluir é que quando foi proposta às turmas uma atividade
diferente das tradicionais interpretações e análise de textos literários, os alunos sentiramse motivados a ler e a executar estas atividades. Segundo o depoimento de alguns deles,
foi prazeroso e gratificante o trabalho de releitura e reinterpretação do romance D.
Casmurro. Isso evidencia que a resistência em relação aos textos clássicos deve-se mais
à carência de atividades desafiadoras do que à dificuldade de leitura desses mesmos
textos. Essa experiência deu aos alunos a possibilidade de conhecer as suas
potencialidades e também de desmitificar os textos canônicos.
Em relação aos objetivos estabelecidos, levando em consideração todas as
experiências de anos anteriores, a rejeição à leitura do livro D. Casmurro foi minimizada
por conta da minissérie, pois a mesma possibilitou aos alunos ler e ver ao mesmo tempo.
O que se espera é que o preconceito criado com os textos literários chamados cânones
seja diminuído, pois o trabalho com diferentes adaptações e releituras de obras literárias
ajuda nesse ponto, uma vez que faz com que os jovens se utilizem de outras linguagens
para a compreensão do texto.
Com base nessas reflexões, e também nas análises apresentadas, é possível
concluir que as novas tecnologias devem ser mais utilizadas em sala de aula, visto que
realmente fazem a diferença para o processo de ensino e aprendizagem. A apropriação de
ferramentas que auxiliem o professor em seu trabalho se faz necessária para que as aulas
tornem-se mais criativas e inovadoras. Os alunos do século XXI são outros e suas
demandas também. Hoje eles são protagonistas e cabe a nós, professores, inserirmo-nos
nesses novos tempos.
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O USO DA FERRAMENTA YOUTUBE COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O
ENSINO DE LIBRAS COMO L2
Bianca Sonale Fonseca da Silva19
Maria Márcia Fernandes de Azevedo20

RESUMO
Este trabalho objetiva-se a analisar se o uso do Youtube como uma estratégia para o ensino
da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS para alunos ouvintes é relevante ou não, se sua
contribuição é significativa para o processo de ensino/aprendizagem. Tendo como base
teórica as discussões de MORAN, 2013; GESSER, 2010 Apud Eliis, 1994; e o que trata
a Lei 10. 436/2002; 5.626/2005 acerca da Língua Brasileira de Sinais. Na primeira parte
da pesquisa trabalhamos a plataforma youtube como recurso didático para o ensino da
LIBRAS, na segunda parte partimos para a avaliação com o intuito de constatar se essa
estratégia realmente foi satisfatória para a aprendizagem dos alunos. Para tanto
elaboramos um questionário com indagações acerca dessa metodologia, se na ótica dos
estudantes o youtube foi tão fundamental quanto imaginávamos ser. Para a elaboração
desses questionários criamos um formulário online na plataforma google forms. No qual
colocamos perguntas referentes ao uso de vídeos como suporte para a aprendizagem de
LIBRAS como segunda língua. A partir das respostas dos alunos abriram-se
possibilidades para a realização de outros trabalhos acerca do tema Youtube e Língua de
Sinais. Tais como, canais que tratem do tema, pessoas que falem sobre temas específicos
dentro da Libras, ensino de Libras como L1 – Língua Materna, dentre outros que podem
ser pensados e aprofundados. Percebemos também que através desta ferramenta facilitouse às pessoas ouvintes o acesso e contato com a Libras. Não substituindo o papel do
professor, mas auxiliando e instigando para que eles próprios tivessem a autonomia de
mesmo após o término do curso buscarem no Youtube um suporte para a prática e
aprendizagem da Língua.
Palavras-chave: Youtube; Aprendizagem; Segunda Língua; Metodologia.

INTRODUÇÃO
Com o advento da tecnologia, o uso das redes sociais está cada vez mais presente
no cotidiano do ser humano. Nesse contexto surgem as NTICS – Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação no século XX, e por meio delas dá-se um impulso
significativo no acesso a todo tipo de informação. (MORAN, 2013).
E, dentro dessas Novas Tecnologias está o Youtube, uma plataforma de
compartilhamento de vídeos por meio da internet. No que tange ao uso desta ferramenta
é possível utilizá-la como recurso didático para o ensino de uma língua.
Este trabalho objetiva-se a analisar se o uso do Youtube como uma estratégia para
o ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS para alunos ouvintes é relevante ou
não, se sua contribuição é significativa para o processo de ensino/aprendizagem. Para
tanto partimos dos pressupostos sobre metodologia do ensino de Libras como segunda
Língua – L2, GESSER, 2010 Apud Eliis, 1994; bem como do Decreto 5.626/2005 que
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institui a Língua Brasileira de Sinais como sendo uma Língua de modalidade
visual/espacial.
Veremos também no que constitui a ferramenta audiovisual, Youtube e como
utilizá-la como estratégia de ensino. O contexto da pesquisa se deu em um curso básico
de Libras para alunos ouvintes, onde iremos analisar se o uso de vídeos facilitou ou não
a aprendizagem da língua.
SUBSÍDIO TEÓRICO: língua brasileira de sinais como L2
Conforme prevê a Lei 10. 436/2002 e o Decreto 5.626/2005 a Língua Brasileira
de Sinais - LIBRAS é uma língua de modalidade gestual-visual pela qual é possível
comunicar qualquer ideia ou sentimento por meio de recursos visuais. A Libras é a língua
materna da pessoa surda, que a utiliza como principal meio de comunicação. A esse
respeito é preciso entender conceitos importantes como, L1 - Língua Materna e L2 Segunda Língua. Portanto vejamos:
Entende-se como L1 (ou LM) a língua materna e natural do indivíduo
que funciona como meio de socialização familiar; L2 como aquela
utilizada pelo falante em função também de contatos lingüísticos na
família, comunidade ou em escolas bilíngües (papel social e/ou
institucional), podendo a L2 ser ou não de uso oficial da sociedade
envolvente. (GESSER, 2010 Apud Eliis, 1994).

Neste trabalho utilizaremos o conceito de L2 - Libras como segunda língua - para
discutir sobre o ensino desta para alunos ouvintes que têm o Português como sua L1. Uma
vez que, esses alunos na maior parte do seu tempo utilizam a língua portuguesa tanto na
modalidade oral quanto na escrita para interagir na sociedade, e a Libras só na sala de
aula e em eventuais momentos que se faz necessário o uso desta.
Na Libras empregam-se mecanismos diferentes para expressar algo. Por ser uma
língua visual usa-se de recursos que são chamados de Sinais, o que nas línguas orais
equivale à palavra. Para a formação de um Sinal são empregados cinco parâmetros
segundo QUADROS 2004, sendo estes: Configuração de Mão, Ponto de Articulação,
Expressão Facial, Movimento e Orientação.
A Configuração de Mão diz respeito à forma da mão para realizar um sinal.
Conforme os estudos de QUADROS 2004 existem hoje 46 configurações de mão.
Podendo ser: mão aberta, mão fechada, e etc. Já o Ponto de Articulação denota o local
onde o sinal é realizado. Por exemplo: em frente a boca, nariz, antebraço e etc. A
Expressão Facial é o recurso empregado para expressar sentimento, e está intimamente
ligada à estrutura da frase. Esta é dividida em dois grupos: Gramaticais e Afetivas. As
gramaticais referem-se ao tipo da frase; exclamativa, interrogativa, negativa, afirmativa e
assim por diante. Já as afetivas expressam sentimentos e/ou emoções, como por exemplo,
medo, amor, raiva, alegria, tristeza.
Fazem parte também das características de uma língua de sinais, o Movimento e
a Orientação. O primeiro, como o próprio nome já mostra, representa o deslocamento de
uma ou das duas mãos durante a realização de um sinal, a repetição do movimento e a
direção também estão inclusos neste parâmetro. Orientação ou Direcionalidade refere-se
à direção da mão, por exemplo: palma para cima, palma para baixo, direcionada para
mim, direcionada para a outra pessoa, e etc.
Não nos cabe aqui detalhar a fundo esses termos, precisamos somente entender o
que constitui a formação de um sinal na Libras para então adentrarmos no tema deste
artigo, a aprendizagem destes através do uso da ferramenta youtube que veremos a seguir.
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YOUTUBE: mais que uma rede social, uma ferramenta de ensino
O youtube que significa You - Você e Tube - Televisão, juntos querem dizer “você
na televisão” e é uma ferramenta audiovisual para o compartilhamento de vídeos na
internet. OLIVEIRA 2016 Apud (CAETANO; FALKEMBACH, 2007). Criado pelos
americanos Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim no ano de 2005 tinha o objetivo de
compartilhar vídeos de suas viagens, mas o número de acessos ao site repercutiu de tal
forma que hoje a plataforma oferece milhões de vídeos sobre diversos temas.
Dentre esses inúmeros vídeos que são compartilhados e acessados todos os dias
por pessoas, canais e celebridades, existem aqueles vídeos que podem serem utilizados
como uma ferramenta de ensino. Pois “As tecnologias permitem o registro, a visibilização
do processo de aprendizagem de cada um e de todos os envolvidos. ” (MORAN, 2015.
Pág. 24). Como afirma o autor, é possível utilizar da facilidade que as tecnologias
propõem para o registro de aula, materiais para estudo e viabilizar o acesso a tudo isso,
por parte dos indivíduos interessados.
No caso da Libras que como já falamos é uma língua gestual-visual, o uso de
vídeos é imprescindível para a aprendizagem desta pois permite o registro do Movimento,
Configuração de Mão, Ponto de Articulação dos sinais, Expressão Facial e/ou Corporal e
Localização. E, ao ficar registrado em vídeo é possível revê-lo sempre que for necessário.
METODOLOGIA
Esta pesquisa se deu em forma de pesquisa explicativa, uma vez que, se preocupou
em identificar quais eram as vantagens de se utilizar uma plataforma de vídeo para
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da LIBRAS, bem como justificar a escolha
dessa ferramenta que dentre tantas outras possibilidades pareceu-nos ser a mais relevante
para esse ofício.
Participantes da pesquisa
A pesquisa se deu em um curso básico de Libras como segunda língua para alunos
ouvintes, 12 (doze) pessoas ao todo responderam ao questionário aplicado, este número
corresponde a grande maioria de pessoas que faziam parte da turma. O grupo de alunos
era diversificado, com idades que variavam entre 17 e 30 anos, e de níveis escolares
distintos, sendo do ensino médio, graduandos do curso de Ciência e Tecnologia,
graduandos do curso de Letras/Português e ainda outros que não estavam mais no âmbito
escolar nem acadêmico.
PERCURSO METODOLÓGICO
Inicialmente acessamos a página www.youtube.com, e em seguida selecionamos
a opção que mostra abaixo na imagem 1. Ao selecionar a opção que mostra na imagem
temos duas outras opções: “enviar vídeo” e “transmitir ao vivo”. Clicamos na primeira,
onde é direcionada para a página de inserir vídeo. Feito isso, é hora de marcar uma opção
de privacidade que diz respeito ao público que irá ter acesso a esse material.

Imagem 1.
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Imagem 2.

Imagem 3.

Imagem 4.

As opções de privacidade: “Público”, “Não listado”, “Privado”, e “Programado”
são as opções que irão filtrar o público que terá acesso ao vídeo, neste trabalho optamos
pela opção “Não listado”. A escolha se deu devido a informalidade dos vídeos. Uma vez
que, nesta opção só se tem acesso ao vídeo por meio de um link, então ele fica no canal,
mas é possível controlar as pessoas que poderão assisti-los. O intuito era que somente os
alunos tivessem acesso à eles.
Ao escolher o tipo de privacidade anexamos o vídeo selecionado e fazemos
Upload, ou seja, uma cópia do vídeo é carregada para o youtube e lá fica disponível para

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

50

ser acessada por meio da conexão via internet. Ao ser carregado, faz-se necessário
algumas edições no vídeo. Como por exemplo, nomeá-lo e assim o fizemos, como
mostram as imagens 5 e 6.

Imagem 5.

Imagem 6.

Por fim, ao nomear o vídeo, finalizamos o envio para o youtube e disponibilizamos
o link para os alunos por meio de um grupo na rede social whatsapp.
Nesta primeira parte trabalhamos a plataforma youtube como recurso didático para
o ensino da LIBRAS, na segunda parte partimos para a avaliação com o intuito de
constatar se essa estratégia realmente foi satisfatória para a aprendizagem dos alunos.
Para tanto elaboramos um questionário com indagações acerca dessa metodologia, se na
ótica dos estudantes o youtube foi tão fundamental quanto imaginávamos ser.
Para a elaboração desses questionários criamos um formulário online na
plataforma google forms. No qual colocamos perguntas referentes ao uso de vídeos como
suporte para a aprendizagem de LIBRAS como segunda língua, se foram ou não peças
importantes nesse processo de aquisição da língua de sinais por alunos ouvintes. O mesmo
era anônimo e os alunos não precisavam se identificar ao responde-lo já que a finalidade
era que se sentissem à vontade para externar sua avaliação acerca das aulas e
metodologias adotadas.
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Através dos formulários que foram enviados aos alunos obtivemos respostas que
foram essenciais para sanar as indagações desta pesquisa. Deste modo, apresentaremos
aqui as respostas obtidas, bem como discussões acerca das mesmas. Dividiremos por
categoria temática, temos então:
USO
DE
VÍDEOS
COMO
ENSINO/APRENDIZAGEM

FACILITADOR

DO

PROCESSO

Nesta categoria buscamos avaliar se o uso de vídeos em Libras durante as aulas
foi essencial para a aprendizagem dos alunos, ou se pelo contrário, dificultou o
entendimento uma vez que eles não tinham fluência na língua e os vídeos eram todos
sinalizados. Observemos então a impressão que eles tiveram:
Das 12 pessoas que responderam à essa pergunta, todas marcaram a opção “foi
essencial”, o que nos leva a conclusão de que o uso de recurso visual realmente é
imprescindível para a aprendizagem de uma língua de sinais, uma vez que ela se
caracteriza por ser gestual/visual. Temíamos que o fato de eles não terem contato com a
língua fora do contato de sala de aula, os atrapalhassem no entendimento do conteúdo dos
vídeos, no entanto, é possível perceber que esse contato com a Libras por meio de vídeos
sinalizados e sem legenda contribuíram com sua formação.
Youtube – Recurso didático de suporte para revisão
No que tange ao objetivo deste trabalho, esta indagação foi peça chave para
compreender o papel do youtube no ensino de Libras como segunda língua para alunos
ouvintes. Dos 12 alunos que participaram da pesquisa, todos marcaram a opção “foi
essencial” no quesito youtube como reforço didático para revisar os conteúdos das aulas.
Essa estratégia se dava da seguinte forma, nós ministrávamos as aulas e em outro
momento gravávamos de forma resumida o tema daquela aula em vídeo e mandávamos
para os alunos por meio de link do youtube. Conforme mostra a imagem abaixo:

Imagem 7.

Conforme mostra a imagem acima, os temas eram gravados com o intuito de que
os alunos pudessem acessar sempre que tivessem dúvidas e/ou quisessem praticar aquele
conteúdo. Os vídeos ficavam disponíveis para serem acessados somente pelos alunos,
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como já foi dito anteriormente e futuramente pretendemos disponibilizá-lo para qualquer
pessoa que queira acessá-lo por meio do youtube.

Imagem 8.

A respeito da prática também disponibilizamos atividades para os alunos,
referentes ao conteúdo da aula, para que pudessem através da prática ter contato com a
língua fora da sala de aula e assim além de melhor fixar o conteúdo também crescer em
aprendizagem.
Ao fim do questionário perguntamos aos alunos a opinião deles em relação à
criação de canais próprios da Libras e que usem e ensinem sinais regionais de onde eles
moram, e ambos responderam que acessariam esses canais e que seriam muito relevantes.
Chegamos, portanto, ao ponto final da pesquisa, a Avaliação. Mediante aos
resultados obtidos mostrados acima, podemos constatar que o uso do Youtube como
recurso didático para o ensino de Libras para alunos ouvintes não só é relevante como
também é algo a ser desbravado.
A partir das respostas dos alunos abriram-se possibilidades para a realização de
outros trabalhos acerca do tema Youtube e Língua de Sinais. Tais como, canais que tratem
do tema, pessoas que falem sobre temas específicos dentro da Libras, ensino de Libras
como L1 – Língua Materna, dentre outros que podem ser pensados e aprofundados.
Percebemos também que através desta ferramenta facilitou-se às pessoas ouvintes
o acesso e contato com a Libras. Não substituindo o papel do professor, mas auxiliando
e instigando para que eles próprios tivessem a autonomia de mesmo após o término do
curso buscarem no Youtube um suporte para a prática e aprendizagem da Língua.
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TWITTER: processos de remix em 280 caracteres
Isadora Oliveira do Nascimento21
Vicente de Lima Neto22

RESUMO
As produções culturais, como a gastronomia, a música e arte, desde os primórdios, eram
constantemente modificadas por outras produções que, unidas, geravam um novo
produto, a exemplo de novos sabores, melodias e formas de expressão cultural. Esse
processo já se configurava como remix, que, embora seja uma característica estritamente
humana, passou a ser objeto de estudo científico a partir da década de 1970, na seara
musical. A Era da Informação (sobretudo a partir dos anos 2000) possibilitou a criação e
posterior propagação das redes sociais, e, dentre estas o Twitter, que se configura como
um meio em que o remix é realizado espontaneamente pelos usuários a partir de postagens
em até 280 caracteres. Considerando isto, a pesquisa destina-se a demonstrar que os
tweets podem ser meios hábeis ao ensino de gêneros discursivos, propiciando aos alunos
a experiência de (re)conhecimento dos componentes formadores de gêneros diversos e de
sua modificação no tweet. Para atender a este objetivo, selecionamos um corpus de três
tweets, no qual elencamos as características composicionais, estilísticas e conteudísticas
dos gêneros que ali se manifestam. Fundamentamo-nos em Knobel e Lankshear (2008),
Navas (2010), Buzato (2013), Bakhtin ([1979] 2011), para os conceitos de remix e de
gêneros. Os resultados apontam que as práticas de ensino podem, ao unir remix, Twitter,
proporcionar um ensino menos engessado e mais dinâmico, pois a junção de redes sociais,
meios criativos, possibilidades infinitas de junção de design e o fruto dessa junção (o
redesign) fornecem meios de ensino de conteúdos diversos, a exemplo dos gêneros
discursivos. Estes podem ser ensinados através de tweets como os apresentados, e,
incentivando a criticidade, estimular o aluno a expor seus conhecimentos de mundo, ou
mesmo acadêmicos adquiridos em momento anterior, e criando os meios para que o aluno
se torne um sujeito com os saberes necessários a realizar comparativos de sua realidade
com outras, de absorver produtos culturais diversos, desenvolvê-los e aplicá-los.
Palavras-chave: Remix. Twitter. Gêneros Discursivos.

INTRODUÇÃO
A absorção de artefatos culturais de uma cultura por outra é prática ocorrida desde
os primórdios, fosse pela língua, pela arquitetura ou pela gastronomia, para tomarmos
apenas alguns exemplos. Na verdade, assumimos aqui que essas atividades são uma
condição humana. A era digital potencializou tal difusão e incorporação cultural, uma vez
que facilitou o acesso a saberes diversos e sua manipulação com vistas a geração de novos
produtos. As redes sociais também são parte integrante desse universo de possibilidades
que a Cultura Digital propiciou. Dentre as redes sociais, vemos o Twitter, criado em 2006,
como um perfeito exemplar da mistura de produtos diversos para a criação de um novo

21

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino (POSENSINO) da associação
UERN/UFERSA/IFRN) - UFERSA. E-mail: isadora.nascimento@ufersa.edu.br
22
Professor de Linguística da Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA) e do Programa de Pósgraduação
em Ensino
(POSENSINO) da associação
UERN/UFERSA/IFRN. E-mail:
vicente.neto@ufersa.edu.br

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

55

sentido, sobretudo no que tange aos gêneros textuais e à multimodalidade, de modo que
restam clarividentes as práticas de remix realizadas pelos usuários.
O fenômeno de remix no Twitter, sobretudo no que tange aos gêneros do discurso,
ocorre em razão da dinâmica própria da rede social, através das manipulações efetuadas
em modelos consolidados de gêneros e dos propósitos comunicativos inicialmente
pensados para a realização dos processos de remix.
A importância do estudo surge pela necessidade de estudar a emergência de novas
formas de expressão, em contextos e por propósitos comunicativos diversos, feitos por
pessoas comuns, em redes sociais, que contribuem para a implementação de letramentos
já conhecidos e criação de novos. Esses letramentos podem ser utilizados como novas
formas de aprendizagem ou como implementação de novos conceitos a serem
considerados nas práticas de ensino, considerando um contexto em que a confluência de
informações torna-se cada vez mais facilitada. Outrossim, em sede dos estudos da
Pedagogia dos Multiletramentos, cumpre ressaltar a importância dos movimentos
pedagógicos, dentre os quais figura o enquadramento crítico, em que há fortemente a
visão paulofreiriana de um ensino que incentive a criticidade e propicie ao aluno
entender, por si, a forma como o remix foi feito, qual a intenção comunicativa, quais os
gêneros base e novos utilizados em determinado contexto, considerando suas
experiências de vida.
O corpus do trabalho é composto por tweets coletados e comparados com o gênero
discursivo bilhete, com o intento de demonstrar o remix realizado no gênero discursivo,
bem como o viés didático da rede social supracitada.
DOS FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
A concepção de “cultura digital”, segundo Miller (2011), está atrelada não
somente à difusão das tecnologias digitais, destacando-se o computador, internet e
tecnologias móveis, mas também ao modo como tais aparatos tornaram-se parte
integrante da sociedade contemporânea. Essa integração recebe diversas nomenclaturas
advindas dos estudiosos das mídias digitais, a exemplo cibercultura (LÉVY, 1999),
cultura das novas mídias (MANOVICH, 2001), culturas mashup (SONVILLA-WEISS,
2010) e cultura digital. (MILLER, 2011).
A cultura digital notadamente modificou práticas antigas, a exemplo do Remix,
dando-lhe novos contornos. A prática do remix, conforme alguns pesquisadores
(NAVAS, 2008; MANOVICH, 2011; LIMA-NETO, 2014), não é nova, sendo o trabalho
realizado através da combinação e manipulação de artefatos culturais, gerando um
produto diferenciado (KNOBEL; LANKSHEAR, 2011, p. 105).
Conforme Lankshear e Knobel (2008) e Navas (2010), as primeiras produções de
Remix, da forma como o conhecemos hoje, ocorreram nas décadas de 60 e 70, com
destaque às produções ocorridas na cidade de Nova York, época em que canções foram
reinterpretadas e ganharam identidade própria.
Buzato (2013, p.1214) leciona que o remix se constitui como formas culturais,
processos e métodos de atividades de cunho semiótico que eram objeto de estudo na seara
midiática e das linguagens analógicas, a exemplo da arquitetura, gastronomia, literatura,
mas que, na seara digital, passaram a ter relevância qualitativa e quantitativa.
Remix é, portanto, o conjunto de processos em que há modificação da informação
disponível, a qual pode ser recombinada e reconstruída, resultando em um produto novo,
detentor de novas ideias, misturas e hábil a ser utilizado para novas finalidades
(MANOVICH, 2005, p.1).
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Segundo Guarina (2007), as práticas do remix se introduzem em todas as esferas
– inclusive o campo das linguagens – e a disponibilidade de dispositivos digitais foi de
suma importância para a reinvenção de textos e gêneros textuais.
Na perspectiva de Lima-Neto (2014, p.130), misturar não é algo novo, porém o
processo se intensificou nas sociedades modernas e possibilitou que pessoas comuns,
utilizando-se de computadores e alguns poucos meios, pudessem hibridizar produções
textuais consolidadas.
Com efeito, a expansão das tecnologias tornou a Web um ambiente propício a
funcionar como um espaço que congloba as mais diversas culturas, extraídas daqueles
que dela se utilizam, pelo fato de que abrigar as mais diversas formas e passar por
constantes implementações, através da ação colaborativa dos internautas de todo o
mundo,de modo que resta clarividente a impossibilidade de não haver misturas nesse
ambiente (LIMA-NETO, 2009, p. 16).
Os gêneros discursivos, uma vez empregados nos ambientes Web, igualmente
sofrem modificações. Bakhtin ([1979] 2011), acerca do tema, nos traz a ideia de
reelaboração, a qual consistiria na criação de gêneros secundários a partir de gêneros
primários. Dialogando com Bakhtin, Araújo (2006), em seus estudos acerca chats com
um exemplo de constelação de gêneros no meio digital, trata transmutação como um
método em que há a transformação de gêneros, sendo chamado de transmutante o gênero
novo, e transmutado o gênero inicialmente disponível e que sofreu alguma modificação.
Atrelado ao exposto, cumpre mencionar outro fator relacionado à expansão da
Web, a saber, o advento dos sites de relacionamentos como decorrência direta da Web
2.0. Os usuários saem da condição de passividade (LIMA-NETO, 2009, p. 19) passando
a agir de modo ativo nas interações com pessoas de qualquer parte do mundo.
Diante da ampla gama de redes sociais que foram desenvolvidas, o Twitter surgiu,
no ano de 2006, criado por Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone. A ideia teve por
ponto de partida um sistema que possibilitasse troca de mensagens, como ocorre com as
SMS (mensagem de texto via celular). O microblog passou por implementações ao longo
de seus 12 anos de vida e ganhou notoriedade por proporcionar aos usuários – atualmente
com cerca de 300 milhões no mundo - utilizarem-se da multimodalidade através dos
(atuais) 280 caracteres disponíveis, dada a possibilidade de inserir textos, imagens, GIF,
pequenos vídeos, dentre outras.
Com efeito, os processos de Remix dentro da plataforma são evidentes. Conforme
Costa (2012, p. 17), as mensagens que inicialmente traziam apenas conteúdo pessoal,
expressando opiniões dos usuários, bem como narrativas de suas vidas diárias, passaram,
aos poucos, a ser preenchidas também das imagens, piadas, orações, que, em sua forma
original, faziam referências a modelos sólidos, relacionados a dados contextos sociais,
porém, com uma nova roupagem e intenção comunicativa diversa da utilização original.
Costa afirma ainda que:
A efervescente proliferação de postagens nas quais gêneros diversos
cujos propósitos comunicativos e as esferas discursivas foram alterados
nos levaram a compreender que um constante processo de reelaboração
de gêneros ocorria ali. (COSTA, 2012, p. 18).

Ahern (2001, p.111) afirma que a língua não é neutra e que não se trata de um
canal meramente condutor de informações, mas que funciona como um modo de recriar
mundos. Nesse sentido, as práticas realizadas pelos usuários de Twitter, ao fazerem a
junção de diversos gêneros consolidados, porém, com um significado novo, muito próprio
das redes sociais, denota o caráter de reelaboração ao qual à língua é submetida.
Pontua Buzato (2013):
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[...] Remix e Mashup precisam ser pensados não apenas
multidimensionalmente, mas também por meio da noção de gradiente,
isto é, em termos de diferentes graus de efetivação por múltiplos
potenciais de sentido nele programados pela justaposição de intertextos,
discursos, modalidades semióticas e referências contextuais.

Voltando-se ao ensino, as ideias lançadas pelo New London Group, através do
manifesto denominado “A Pedagogia dos Multiletramentos”, trazem à tona os ideais já
defendidos por Paulo Freire, acerca da necessidade de uma visão crítica em sala de aula,
que considere os alunos como detentores de saberes anteriores e situacionais, bem como
que seja dada a possibilidade do desenvolvimento de uma visão crítica do que está sendo
visto em sala e do conhecimento de mundo. Com efeito, as práticas do Enquadramento
Crítico, apresentadas inicialmente no manifesto supramencionado, são um canal para que,
em sala de aula, seja possível ao aluno, através da análise crítica de tweets, perceber, por
si, quais elementos linguísticos e gêneros foram modificados para que a mensagem final
fosse possível.
Neste ínterim, a pesquisa destina-se a demonstrar que os tweets podem ser meios
hábeis ao ensino de gêneros discursivos, propiciando aos alunos a experiência de
(re)conhecimento dos componentes formadores de gêneros diversos e de sua modificação
no tweet.
DA ANÁLISE
O gênero discursivo bilhete é marcado pela escrita de um pequeno texto, com
linguagem informal. Seu intuito é a transmissão de mensagens simples e de caráter
objetivo entre pessoas com certo grau de aproximação. Deve conter nome do destinatário,
a mensagem objetiva, desfecho e remetente.
Um caso em especial de bilhete ganhou a mídia. Uma criança escreveu um bilhete
para sua mãe, em que fingia ser a professora, com o intuito de faltar à aula.
Figura 1 – Bilhete escrito à mão.

Fonte: G123
23

Disponível em: < https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2018/08/29/bilete-feito-por-meninopara-faltar-a-escola-vira-meme-e-ganha-versoes-feitas-por-bichos-e-famosos.ghtml> Acesso em: 06 de
dez de 2018.
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O bilhete escrito pela criança continha os requisitos caracterizadores do gênero
textual e possuía a intenção comunicativa de informar, de forma sucinta, o suposto
cancelamento da aula em razão de um possível feriado.
O feito ganhou fama e passou a ser objeto de reinterpretações, de modo que a
intenção comunicativa e os elementos formadores do gênero consolidado foram
modificados, dando origem a novos gêneros.
Figura 2 – Dois avatares em frente a um monumento em Paris.

Fonte: Alessandra (2018)

A usuária Alezinha, tomando por base o gênero textual bilhete, modificou a intuito
discursivo, nos dizeres de Bakhtin (2006), tornando-a humorística. A montagem de dois
avatares, simbolizando a ela e a sua amiga, a foto de fundo representando a cidade de
Paris, aliadas ao texto escrito, deram conotação humorística à fala.
Note-se, então, que a mistura desses elementos semióticos – a foto da Catedral de
Notre-Dame, os dois avatares à frente – o que já demarcaria uma montagem, portanto,
um clássico exemplo de remix – somados ao texto escrito, que apresenta uma relação
intertextual à viralização do bilhete, pela autora Alezinha exige uma complexa
reconstrução de sentido do leitor, que precisa levantar uma série de informações para que
o tweet lhe seja coerente. Não nos arriscamos a dizer o nome desse gênero, mas
defendemos a existência de um texto constituído por um processo de remix, que exige,
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claro, diferentes competências do leitor: ler textos imagéticos; ler textos escritos;
relacioná-los; recuperar o intertexto etc.
Figura 3 – Bilhete escrito a mão.

Fonte: Rodrigo (2018)

O usuário Gian Rodrigo utilizou um fato do cotidiano, em que uma pessoa surda
tentou realizar um assalto e o anunciou, através de um bilhete, e adicionou informações,
como a referência direta ao “bilete” escrito pela criança e também deu tom humorístico,
modificando a intenção inicial do bilhete escrito pelo assaltante. Novamente aqui temos
um processo de remixagem pelo seguinte: primeiro, o bilhete original do meliante foi
tirado de seu contexto original, ato que, por si, já o recategoriza e reconstitui o seu sentido.
Ao ser colocado no Twitter, o bilhete deixou de cumprir sua função social – de alertar a
vítima – e passou a ser visto com outros olhos. Segundo, o bilhete é atrelado à mensagem
do dono da conta Gian Rodrigo PSL, que faz chacota com o fato e ironiz, retomando o
enunciado que viralizou “É verdade esse BILETE”. Mais uma vez, temos aqui um remix,
com características diferentes do exemplo anterior.
Figura 4 – Reportagem e comentário irônico.

Fonte: Hansenn (2018)
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O usuário Cristian, igualmente se utilizando da referência ao bilhete escrito pela
criança, altera a intenção comunicativa deste e apoia suas falas na forma de expressão
literária ironia, deixando a entender que a mensagem contida na manchete é uma
inverdade, apesar do fragmento “é verdade” compor seu texto.
Logo, é possível perceber que as diversas nuances apontadas como formadoras
do processo de remix no gênero textual bilhete e dos gêneros decorrentes são, na verdade,
aspectos ligados ao conhecimento de mundo e práticas sociais de uma coletividade: a
escrita do bilhete pela criança brasileira, a construção de um estádio de um clube de
futebol brasileiro, o conhecimento da existência da Catedral de Notre-Dame em Paris,
dentre outros.
A utilização de informações familiares aos alunos torna a explanação do assunto
mais próxima de sua realidade, o que pode ser um fator determinante para o processo de
aprendizagem e incentivo à criticidade. Tal prática de inserção de informações é o foco
do Enquadramento Crítico, proposta metodológica apresentada pela Teoria dos
Multiletramentos, desenvolvida pelo grupo Nova Londres.
CRITICAL FRAMING NA ANÁLISE DOS TWEETS E PROPOSTA DE
UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA
O Critical Framing, ou Enquadramento Crítico, é uma das proposições
metodológicas da Pedagogia dos Multiletramentos e consiste, conforme Silva (2016), em
auxiliar os estudantes a “enquadrar seu crescente domínio na prática, controle e
compreensão consciente das relações históricas, sociais, culturais, políticas e ideológicas
centradas no valor de determinados sistemas de conhecimento e prática social”. Cope e
Kalantzis (2000, p. 34) afirmam que é Enquadramento Crítico a forma a ser utilizada para
que os alunos podem construtivamente criticar o conteúdo que aprenderam, enquadrá-lo
em sua localização cultural e criativamente aplicá-lo, uma vez que esta proposta
metodológica “relaciona os sentidos aos seus contextos e propósitos sociais” (SILVA,
2016).
No contexto da atual pesquisa, a apresentação do gênero discursivo bilhete, suas
características e modos de utilização e intenção comunicativa formam o conteúdo base.
Através da exibição de outras espécies de gêneros, criados a partir do gênero inicialmente
apresentado, pode-se incentivar o aluno a pensar e demonstrar como compreendeu, quais
conhecimentos anteriores foram empregados na compreensão. Quais eventos culturais,
situacionais, foram utilizados para modificar o gênero inicialmente apresentado e quais
as diferenças entre o gênero transmutante e o transmutado.
No caso em tela, o estudante necessitaria conhecer a situação criada pela criança,
ao escrever o bilhete para sua mãe, e saber qual a intenção comunicativa. O docente
poderia aproveitar o ensejo e incentivá-lo a demonstrar quais as características que ele vê
no bilhete e como ele entende que deve se utilizar. Feito isso, o professor poderá
apresentar as formas transmutadas e questionar aos estudantes se aquela forma é um
bilhete, os porquês de ser ou não, como forma de valorizar o arcabouço informacional
que o aluno possui.
O professor deve buscar construções de tweets eivadas dos processos de Remix
que façam referências a assuntos que são de conhecimento dos alunos, considerando seu
contexto sociocultural, como forma de chamar a atenção da classe.
A proposta de ensino acima elencada pode ser utilizada, mesmo que os alunos
não possuam conta na plataforma Twitter ou mesmo que não a tenham conhecimento
dela, basta que o professor selecione o conteúdo da plataforma conforme sua necessidade
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de apresentação de conteúdo e considerando interesses e conhecimentos que os alunos já
possuem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas atreladas ao remix são antigas, pois tratam de junção de desings
disponíveis desde as épocas mais remotas, mas também são atuais, na medida em que se
reinventam a cada nova modificação realizada em produtos preexistentes, resultando em
outros completamente inovadores.
Os processos de informatização e as TICs deram novos contornos às práticas de
Remix, visto que facilitaram o acesso a conteúdos diversos e à sua manipulação.
Concomitantemente a isto, a multiculturalidade e a multisemiose também foram fruto do
processo de globalização e democratização de informações, culturas, sentidos de design,
tornando fronteiriças as relações culturais, fato que possibilitou mais fortemente a prática
do remix.
Não obstante, as TIC, sobretudo com o advento da Web 2.0, propiciou o avanço
das redes sociais, cuja intenção inicial era de promover relacionamentos e aproximar
pessoas, surgem como um importante cenário ao ensino, dadas as possibilidades que são
oferecidas pelas plataformas. Dentre tantas, o Twitter se destaca como um significativo
meio de ensino.
A Pedagogia dos Multiletramentos surgiu como forma de reunir, conceitualmente,
a multiculturalidade e a multissemiose tão presentes no cotidiano e já observadas há mais
de vinte anos pelo New London Group. A pedagogia, a qual dialoga com Paulo Freire,
expõe a necessidade de considerar o conhecimento já possuído pelo aluno e utilizar este
mesmo conhecimento como forma de auxiliá-lo na aprendizagem de conteúdos
programáticos, alfabetizando o sujeito funcinal nos letramentos necessários a lidar com
as tão fronteiriças relações de sentido e culturais presentes, possibilitando
desenvolvimento pessoal, cívico e profissional.
Uma das proposições metodológicas empreendidas pela pedagogia dos
Multiletramentos é o Critical Framing (Enquadramento Crítico). Tal proposição denota
a importância de tornar o aluno um sujeito crítico, que tenha a capacidade de aplicar seus
conhecimentos anteriores, seu bojo cultural, aos conteúdos de sala de aula.
Com efeito, as práticas de ensino podem, ao unir remix, Twitter e enquadramento
crítico, proporcionar um ensino menos engessado e mais dinâmico, pois a junção de redes
sociais, meios criativos, possibilidades infinitas de junção de design e o fruto dessa junção
(o redesign) fornecem meios de ensino de conteúdos diversos, a exemplo dos gêneros
textuais. Estes podem ser ensinados através de tweets como os apresentados, e,
incentivando a criticidade, estimular o aluno a expor seus conhecimentos de mundo, ou
mesmo acadêmicos adquiridos em momento anterior, e criando os meios para que o aluno
se torne um sujeito com os saberes necessários a realizar comparativos de sua realidade
com outras, de absorver produtos culturais diversos, desenvolvê-los e aplicá-los.
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RESUMO
Este trabalho tem como tema central o uso das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação – TDICs no âmbito educacional, especialmente, na Educação de Jovens e
Adultos/as – EJA. O que nos mobilizou para realização da pesquisa, foi percebermos que
no século atual e na era tecnológica, as instituições escolares podem caminhar lado a lado
às TDICs. Por isso, iniciamos a pesquisa objetivando investigar se as escolas que ofertam
a Educação de Jovens e Adultos/as têm acesso as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação, como também analisar se os/as professores/as têm as utilizado em suas
práticas pedagógicas cotidianas nas escolas. Além disso, observamos se as TDICs podem
ser uma ferramenta pedagógica eficaz no ensino por parte dos/as estudantes. Como
recurso metodológico adotamos a pesquisa bibliográfica, na qual utilizamos a base de
dados da SCIELO e Google Acadêmico para coleta e análise dos dados, assim,
pesquisamos os artigos para elaboração do nosso a partir de palavras-chave, tais como:
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Educação de Jovens e Adultos/as,
práticas pedagógicas e processo de ensino e aprendizagem, a fim de encontrarmos artigos
que dialogassem com o nosso. Chegamos à conclusão de que as TDICs podem colaborar
nos processos de ensino e aprendizagem, mas, para que isso seja uma realidade as
instituições escolares precisam possuir estrutura física adequada, os/as professores/as têm
de dominar as TDICs e os/as estudantes têm de ter acesso a essas tecnologias.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs. Educação
de Jovens e Adultos/as – EJA. Práticas Pedagógicas. Processo de Ensino e Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
As tecnologias estão e sempre estiveram presentes em diversos setores de nossa
sociedade. De acordo com Morais (2017, p. 14) elas podem ser definidas como todo meio
material que é utilizado para a elaboração ou prática de algo, sendo esse tal meio
contextualizado em determinada área. Assim, acreditamos que, por exemplo, quando o
quadro negro surgiu ele deve ter sido uma tecnologia inovadora que veio a facilitar o
conhecimento para os/as estudantes, os/as gestores/as escolares e para os/as
professores/as da época.
Cotidianamente podemos encontrar as tecnologias nos supermercados, hospitais,
indústrias, nas empresas em que trabalhamos, em nossas casas, nas escolas, etc. Nas
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escolas, em especial, lidamos o tempo todo com tecnologias, tais como: os livros, os
pinceis, as carteiras, os quadros negros e/ou brancos. Assim sendo, é notório que as
tecnologias encontradas nas instituições escolares fazem parte das vidas dos/as estudantes
desde que eles/as são crianças e passam a frequentar os ambientes escolares.
Dentre as diversas tecnologias existentes, há um grupo que está em bastante uso.
Essas tecnologias se tratam das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação –
TDICs, elas vêm possibilitando consideráveis mudanças em diversos setores do nosso
cotidiano e podem facilitar a transmissão da informação e do conhecimento. Para Lima
(2015) as TDICs são instrumentos oportunos à condição humana e se tratam de recursos
tecnológicos que processam dados digitais, tais como: computadores, tablets, notebooks,
smartphones, Internet, Smart Tvs etc.
Hoje, já é possível – dependendo do contexto – encontrarmos Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação como Smartphones, notebooks, tablets, Internet nas
instituições escolares, além de encontramos estudantes que já estão familiarizados/as com
essas tecnologias. Assim, se faz importante que os/as professores/as que não estão
familiarizados/as com as TDICs procurem se aperfeiçoarem, especialmente, os/as
docentes da Educação de Jovens e Adultos/as, para que esses/as, consigam lecionar as
aulas utilizando recursos tecnológicos os quais são utilizados cotidianamente pelos/as
estudantes.
Assim sendo, sabemos que atualmente as instituições escolares – dependendo do
contexto – podem caminhar lado a lado às TDICs. Nosso trabalho objetivou investigar se
as escolas que ofertam a Educação de Jovens e Adultos/as têm acesso as Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação, além de analisarmos também se os/as
professores/as têm as utilizado em suas práticas pedagógicas cotidianas nas escolas. Além
disso, observamos se as TDICs podem ser uma ferramenta pedagógica eficaz no ensino
por parte dos/as estudantes.
Como recurso metodológico adotamos a pesquisa bibliográfica, na qual
utilizamos a base de dados da SCIELO e Google Acadêmico para coleta e análise dos
dados. Assim, pesquisamos os artigos para elaboração do nosso a partir de palavraschave, tais como: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Educação de
Jovens e Adultos/as, práticas pedagógicas e processo de ensino e aprendizagem, a fim de
encontrarmos artigos que dialogassem com o nosso.
METODOLOGIA
Adotamos como recurso metodológico a pesquisa bibliográfica. Assim, fizemos
uso de trabalhos e estudos já concluídos para embasar nossa pesquisa, e a esta dar o
suporte e o alicerce necessários dentro do campo científico. Foram essas pesquisas que
permitiram que fizéssemos um levantamento de leituras e estudos realizados acerca da
Educação de Jovens e Adultos/as e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
no processo de ensino e aprendizagem.
No que diz respeito a pesquisa bibliográfica, Marconi e Lakatos (1992) reforçam
que ela tem a finalidade de fazer com que o/a pesquisador/a entre em contato direto com
todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o/a cientista na análise
de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como
o primeiro passo de toda a pesquisa científica.
Realizamos a maior parte da nossa pesquisa no banco de dados SciELO - Scientific
Electronic Library Online e Google Acadêmico, além deles, utilizamos trabalhos que já
tínhamos e que foram capazes de contribuir na elaboração do nosso. Como critério de
busca no SciELO - Scientific Electronic Library Online e Google Acadêmico, utilizamos
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as palavras-chave Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e Educação de
Jovens e Adultos/as, práticas pedagógicas e processo de ensino e aprendizagem. Dessa
forma, escolhemos 36 (trinta e seis) trabalhos a partir do título dos mesmos, após essa
tarefa realizamos uma leitura dos resumos e utilizamos 10 (dez) para a realização do
nosso, além dos artigos que já possuíamos.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/AS NO BRASIL: um pouco da história
Para melhor compreender o movimento da produção acadêmica sobre a EJA, é
importante conhecer um pouco da trajetória desta modalidade de ensino ao longo da
história. A EJA já fora praticada nos tempos Coloniais (1530 – 1822), quando no Brasil,
religiosos realizavam ações educativas de forma missionária com o objetivo de
evangelizar e ensinar normas de comportamentos e ofícios que eram necessários para a
economia Colonial.
No período Imperial (1822 – 1889) também ocorreram ações educativas desta
natureza, porém, muito pouco foi realizado de forma oficial, dada a concepção de
cidadania em vigor, segundo a qual, a escolaridade era considerada um direito apenas das
elites econômicas. Em 1824, por influência europeia, a constituição brasileira firmou a
garantia de “[...] instrução primária e gratuita para todos os cidadãos” (DI PIERRO;
HADDAD, 2000, p. 109), intencionalidade que jamais fora colocada em prática.
Após o decreto de n° 7.031 de 06 de Setembro de 1878 foi que houve a criação de
cursos noturnos em escolas públicas que seriam voltados para adultos analfabetos e do
sexo masculino. Mas, foi somente a partir da década de 1940 que a EJA começou
realmente a ser reconhecida e se constituir como política educacional.
Dessa forma, foi criado na constituição federal o art. 208 que discute sobre a
garantia da educação para todos/as os/as indivíduos/as:
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de”: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada,
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso
na idade própria; (…) § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo (CNE/CEB 11/2000).

Em 1920 ainda com um elevado número de analfabetos/as, pesquisadores/as da
educação começaram a exigir do Estado a responsabilidade pela oferta do serviço. Os
precários índices de escolarização do Brasil, quando comparados ao dos demais países da
América Latina, começaram a preocupar as autoridades brasileiras. O país vivia o início
do processo de industrialização e urbanização.
Nas décadas de 1950 a 1960 ocorreram vários movimentos em favor da EJA,
visando oportunizar a Educação de Jovens e Adultos/as de diferentes classes sociais,
revelando a luta pela democratização do acesso à educação.
Nesse sentido:
É dentro dessa perspectiva que devemos considerar os vários
acontecimentos, campanhas e programas no campo da educação de
adultos/as, no período que vai de 1959 até 1964. Foram eles, entre
outros: o Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, estabelecido em 1961, com o patrocínio do
governo federal; o Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de
1961; os Centros Populares de Cultura, órgãos culturais da UNE; a
Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, da Secretaria
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Municipal de Educação de Natal; o Movimento de Cultura Popular do
Recife; e, finalmente, em 1964, o Programa Nacional de Alfabetização
do Ministério da Educação e Cultura, que contou com a presença do
professor Paulo Freire (DI PIERRO; HADDAD, 2000, p.113).

Para enfrentar o analfabetismo, que persistia como um desafio, o governo militar
promoveu, entre 1965 e 1971, a expansão da Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC),
entidade educacional dirigida por evangélicos/as, surgida no Recife, para ensinar
analfabetos/as. Muito diferente do que propôs Paulo Freire, a cruzada tinha função
assistencialista, atendendo aos interesses do regime militar e mais tarde acabou sendo
extinta em função de críticas sobre sua condução (DI PIERRO; HADDAD, 2000).
No ano de 1967, o governo federal organizou o Movimento Brasileiro de
Alfabetização (MOBRAL), iniciando uma campanha nacional maciça de alfabetização e
de educação continuada para jovens e adultos/as. O MOBRAL foi criado tendo em vista
a necessidade de responder a um direito de cidadania que era legítimo para a população
e acabou sendo visto como uma ação alternativa ao trabalho da cruzada ABC. Pela forte
pressão do regime militar, o movimento distanciou-se dos aspectos pedagógicos e atendeu
a objetivos políticos do regime militar vigente (BRASIL, 2002).
Em 1996 foi criado o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério (FUNDEF), que consistia em um sistema onde a maior parte
dos recursos destinados à educação reunia-se em cada unidade e era colocado em um
fundo contábil. Posteriormente, este recurso era redistribuído aos Estados e Municípios,
de forma proporcional ao número de matrículas. Assim, a EJA novamente passou por
dificuldades, pois começou a competir com a educação infantil nos municípios e com o
ensino médio nos Estados (DI PIERRO; HADDAD, 2000).
Ainda em 1996 foi implantado pelo Ministério da Educação o Programa
Alfabetização Solidária (PAS), que consistia em realizar a alfabetização inicial em apenas
cinco meses. O Programa teve expansão rápida, mas não obteve sucesso no resultado de
suas atividades. Houve também em 1997 o Programa Nacional de Reforma Agrária
(PRONERA), elaborado pelo governo federal, em parceria com conselhos de reitores e o
movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), introduzindo uma proposta de
EJA no meio rural por meio de ações governamentais da reforma agrária.
Em 2003 é criado pelo Ministério da Educação o Programa Brasil Alfabetizado,
com o objetivo de apoiar ações de alfabetização articuladas a outras políticas de
assistência social. Ao longo dos anos o Programa teve reformulações, como o aumento
do período de alfabetização de seis para oito meses, repasses financeiros, avaliações
sistemáticas, desenvolvimento de subprogramas destinados a quilombolas e
pescadores/as, entre outras.
A Educação de Jovens e Adultos/as (EJA) representa uma dívida social não
reparada para com os que não tiveram acesso e nem domínio da escrita e leitura como
bens sociais, na escola ou fora dela, justifica-se isso pela força de trabalho empregada na
constituição de riquezas e na elevação de obras públicas, ser privado deste acesso é, de
fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na
convivência social contemporânea.
No Brasil, esta realidade resulta do caráter subalterno atribuído pelas elites
dirigentes à educação escolar de negros/as escravizados/as, índios/as reduzidos/as,
caboclos/as migrantes e trabalhadores/as braçais, entre outros/as. Impedidos/as da plena
cidadania, os/as descendentes destes grupos ainda hoje sofrem as consequências desta
realidade histórica. Fazer a reparação desta realidade, dívida inscrita em nossa história
social e na vida de tantos/as indivíduos/as, é um imperativo e um dos fins da EJA porque
reconhece o advento para todos/as deste princípio de igualdade.
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Um dos motivos pelos quais os/as estudantes da EJA que, depois de muito tempo
resolvem voltar a estudar, é pensando em adquirir o conhecimento que não tiveram, ou,
em certos casos, somente obter um diploma visando talvez conseguir um emprego melhor
– ou, simplesmente, um emprego. Assim:
Atualmente percebemos a continuidade nos estudos como uma
exigência das instituições de trabalho com as quais estes alunos estão
vinculados, a sociedade, que nem sempre proporcionou possibilidades
iguais “exige” deles/as o certificado de conclusão do primeiro e/ou
segundo graus para que possam ser promovidos ou valorizados
profissionalmente (MIRANDA; MACHADO, 2010).

O objetivo principal da EJA como mencionado anteriormente é levar educação
para todos/as, independentemente de sua idade, classe social e motivos para se ter tido a
desistência dos estudos ou então a falta dele, visando com isso também os grandes
números de estudantes matriculados/as nesta modalidade. Nesse contexto:
De acordo com dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e do Ministério da Educação (MEC), em 2015,
havia quase 3,5 milhões de matriculados na EJA, sendo 2.182.611 no
Ensino Fundamental e 1.309.258 no Ensino Médio. Embora esses
números pareçam altos, desde 2007 o total de matrículas de EJA já caiu
aproximadamente 1,5 milhão, com a maior queda na faixa de 30 a 59
anos, hoje com 680 mil alunos a menos (MACHADO,2017).

A FORMAÇÃO DO/A PROFESSOR/A PARA A EJA
O compromisso social da EJA enquanto modalidade de ensino, assume um papel
fundamental a reflexão sobre a formação do/a professor/a para este segmento
educacional. Conforme Arroyo (2006), o reconhecimento de habilitações para trabalhar
nesta modalidade é muito recente e o perfil deste/a profissional ainda é difuso:
Esse caráter universalista, generalista dos modelos de formação de
educadores e esse caráter histórico desconfigurado da EJA explica
porque não temos uma tradição de um perfil de educador de jovens e
adultos e de sua formação. Isso implica sérias consequências. O perfil
do educador de jovens e adultos e sua formação encontra-se ainda em
construção (ARROYO, 2006, p. 18).

Os/as educadores/as da modalidade EJA podem considerar as especificidades
relativas dos/as estudantes que buscam esta modalidade de ensino, seu contexto vivencial
e as particularidades da aprendizagem na fase jovem e adulta. Neste sentido, defende-se
um aspecto emancipatório para a EJA, pois, os/as jovens e adultos/as que fazem parte são,
em sua grande maioria, trabalhadores/as excluídos/as do sistema educacional e
oprimidos/as de diferentes formas.
Assim, ao retornarem à escola, demandam de educadores/as, currículos e práticas
pedagógicas que considerem suas vivências, requeiram sua participação ativa no processo
do conhecimento, gerando aprendizagens significativas, visando seu cotidiano. Tais
aspectos evidenciam uma preparação específica que é importante estar presente na
formação inicial e continuada do/a professor/a da EJA (ARROYO, 2006).
Isto não significa atribuir a esta formação e atuação uma função meramente
utilitarista, conforme argumenta Ventura (2012), mas sim, relevância e significado à
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educação da classe trabalhadora, possibilitando aos/as educadores/as desta modalidade,
leituras e reflexões prévias “[...] sobre a construção de propostas curriculares
diferenciadas, condizentes às necessidades dos jovens, adultos e idosos da classe
trabalhadora no seu processo de escolarização” (VENTURA, 2012, p. 72).
Assim a EJA assume o papel como direito individual dos/as cidadãos/ãs e dever
do Estado, podendo-se conceituá-la como um processo e experiências de ressocialização
através dos conhecimentos escolares orientados, com fins de obter o crescimento e a
consolidação das capacidades individuais e coletivas dos/as indivíduos/as populares
perante a promoção e recriação de valores, a produção, apropriação e aplicação de
conhecimentos que permitam o desenvolvimento de propostas mobilizadoras capazes de
colaborarem para a transformação da realidade natural e cultural dos/as indivíduos/as
envolvidos/as (SOUZA, 2007, p. 176).
Outro ponto a destacar é que a prática dos/as educadores/as, inclusive da EJA,
pode ser permeada pela reflexão crítica, uma vez que, fazer da própria prática objeto de
análise é uma forma de relacionar teoria e prática, identificar pontos a serem melhorados
e, assim, constituir-se como profissional da educação. A partir disso, é possível constatar
que uma prática pedagógica adequada pode favorecer o desenvolvimento dos/as
estudantes, fazendo com que se sintam instigados/as a permanecerem e avançar na
aprendizagem escolar ou, desmotiva-los/as, pelo sentimento de não pertencimento ao
ambiente escolar, pois o que acontece ali não é significativo para suas vidas.
Nesta direção Freire (1996, p. 39) considera que:
[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental
é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio
discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo
concreto que quase se confunda com a prática. O seu “distanciamento”
epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela
“aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto
mais inteligência ganha da prática em análise e maior comunicabilidade
exerce entorno da superação da ingenuidade pela rigorosidade.

Assim, a formação do/a educador/a da EJA pode estar em diálogo com o cotidiano
e com as práticas desenvolvidas nesta modalidade, as quais serão amadurecidas no
processo de reflexão crítica, levando a uma reelaboração dos saberes em movimento.
Trata-se de uma concepção de formação que valoriza os saberes vivenciais, como
também, os conhecimentos que proporcionam mudanças no cotidiano.
Nesse sentido, discutindo sobre a problematização da EJA na formação dos/as
educadores/as, Arroyo (2006, p. 18) nos diz que:
Podemos partir de um dado histórico, que tento destacar, não temos
parâmetros oficiais que possam delinear o perfil do educador de jovens
e adultos e de sua formação porque, também, não temos uma definição
ainda muito clara da própria EJA. Essa é uma área que permanece em
construção em uma constante interrogação. Um aspecto que talvez
tenha sido muito bom para a própria EJA é o fato de ela não ter
conseguido nunca, ou nem sequer tentado conformar-se no sistema
educacional. Isso fez com que não se tentasse também conformar a
educação do educador e da educadora da EJA num marco definido.

Apesar de todos os revezes que esta modalidade educacional tem enfrentado ao
longo de sua história, também é importante destacar que sempre houve lutas em busca de
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melhores propostas, condições e acesso, sem se conformar com o sistema educacional
imposto. Contudo, a preocupação com a formação do/a professor/a para atuar na EJA é
relativamente recente, há muito ainda a ser explorado sobre o tema (VENTURA, 2012;
PEREIRA; FARE, 2011).
TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/AS
Os últimos avanços tecnológicos vêm permitindo mudanças em vários setores de
nossa sociedade. Dentre esses avanços surgiram as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação – TDICs. Essas que de acordo com Neto e Mill (2018, p. 124) estão cada
vez mais presentes na vida das pessoas e se tratam de tecnologias como Internet,
Smartphones, tablets, notebooks, Internet e computadores.
Cotidianamente, encontramos algumas dessas TDICs em nosso meio, seja nos
supermercados, nos hospitais, nos restaurantes, em nossas casas, nas instituições
escolares. Dessa forma, vemos que as Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação podem contribuir em diversos setores de atuação, em especial, nas
instituições escolares, elas podem contribuir como ferramenta auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem.
Nas instituições escolares – dependendo do contexto – as TDICs estão bastante
presentes, seja por parte dos/as professores/as, pelos/as gestores/as escolares, seja
pelos/as estudantes. No tocante aos/as estudantes, hoje, presenciamos que
independentemente do nível e modalidade de ensino as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação cada vez mais vêm sendo utilizadas por eles/as. Assim,
acreditamos que essas tecnologias podem vir a ser útil no processo educacional, em
especial, na Educação de Jovens e Adultos/as – EJA.
Mas, para que o uso dessas tecnologias nas instituições escolares se torne
realidade é necessário que os/as professores/as saibam utilizar as TDICs, para que assim,
possam dar o suporte necessário aos/as seus/uas estudantes, uma vez que muitos/as
deles/as só sabem utilizar os recursos tecnológicos – computador, smartphones, tablets,
notebooks, Internet – para por exemplo, a realização de ligações e para acessarem as redes
sociais.
Nesse contexto, Lima (2015, p. 86) nos diz que:
As questões que envolvem a educação e a docência na cibercultura
compõem um novo campo de pesquisa. Assim, são muitas as
indagações envolvendo a presença das TDIC no ambiente escolar, os
professores e os seus processos de formação inicial e continuada, a
gestão da tecnologia em espaços escolares, a reconfiguração do
currículo, os processos de ensino e aprendizagem etc.

Em outras palavras, é importante que eles/as – os/as professores/as – sejam
letrados digitalmente, uma vez que não só basta que os/as docentes saibam utilizar essas
tecnologias, mas, que eles/as tenham o domínio necessário para utilizarem as TDICs no
auxílio de suas tarefas. Dessa forma, de acordo com Soares (2002, p. 151 apud SCHONS;
VALENTINI, 2012, p. 5) o letramento digital voltado para as instituições escolares é o
“estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e
exercem práticas de leitura e escrita na tela”.
Na Educação de Jovens e Adultos/as, os recursos tecnológicos – computador,
smartphone, notebook, tablets e Internet – disponíveis a partir das Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação, podem ser recursos capazes de auxiliar os/as estudantes
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a pesquisarem conteúdos na Internet, claro, que com o auxílio dos/as professores/as e
para fins educativos, uma vez que espera-se que eles/as estejam indo às escolas com o
intuito de aprenderem.
Discorrendo ainda sobre o letramento digital, acreditamos que na Educação de
Jovens e Adultos/as – dependendo do contexto – ele pode contribuir para que os/as
estudantes permaneçam indo às escolas, uma vez que é provável que muitos/as dele/as
passem o dia trabalhando e/ou cuidando da família e não encontram nas escolas
metodologias capazes de “prender” suas atenções. Nesse contexto, Alvarenga et al.,
(2018, p. 2) nos dizem que as salas de aula da Educação de Jovens e Adultos/as vêm
apresentando desafios ao processo de ensino e aprendizagem, dentre os quais estão
questões de natureza metodológica onde muitas vezes os/as professores/as não se
aperfeiçoam, seja por falta de vontade e/ou por falta de incentivo das instituições
escolares.
Nesse sentido, concordamos com o pensamento dos autores supracitados, uma vez
que se formos analisar, por exemplo, uma turma de Educação de Jovens e Adultos/as do
turno noturno, na qual os/as estudantes tenham passado o dia trabalhando no campo e já
se encontram cansados/as, é provável que se os/as professores/as não possuírem uma
metodologia inovadora, dinâmica e interativa, os/as estudantes acabem cochilando ou
indo embora.
No que diz respeito as turmas, essas são uma das peculiaridades da Educação de
Jovens e Adultos/as, uma vez que muitas vezes elas são compostas por uma grande
diversidade de discentes. As turmas são formadas por estudantes de idades distintas, que
concluíram séries diferentes, e que já repetiram de série e/ou se ausentaram das
instituições escolares em algum nível de ensino. Além da cultura de vida deles/as, fato
que não podemos nos esquecer quando lidamos com pessoas, especialmente, nos
contextos escolares, temos sempre que lembrar que cada estudante possui sua
individualidade e levá-la em consideração para que possamos ter melhores resultados nos
processos de ensino e aprendizagem.
Discorrendo ainda, sobre as peculiaridades da Educação de Jovens e Adultos/as,
podemos ainda citar a dificuldade de acompanhamento dos conteúdos por estudantes de
idades distintas, por exemplo: é provável que os/as estudantes mais novos/as se
“incomodem” com os/as idosos/as que podem requerer mais paciência – por parte dos/as
professores/as – no processo de ensino e aprendizagem.
Nesse contexto, Schons e Valentini (2012, p. 2) nos dizem que “A introdução do
computador pode enriquecer os ambientes escolares, proporcionando e estimulando
trocas e interações. São novas possibilidades que a leitura na tela do computador nos faz
experimentar”. Assim, acreditamos que além da inserção dos computadores nas
instituições escolares, os/as professores/as podem pensar na possiblidade de inserção dos
aparelhos celulares – smartphones – dos/as estudantes nas salas de aulas, uma vez que é
provável que pode ser mais fácil que os/as estudantes possuam celulares do que
computadores móveis – notebooks – , assim, como também defendemos que dependendo
da localização geográfica de morada dos/as estudantes seja inviável que eles/as levem os
computadores móveis para as escolas.
Uma outra possibilidade para a utilização dos computadores nas instituições
escolares por parte dos/as estudantes, é a utilização dos laboratórios de informática das
escolas, mas, dependendo da escola pode ser que essa ideia não seja possível, uma vez
que nem todas as escolas possuem laboratórios de informática e, as que possuem, muitas
vezes, não estão funcionando, seja pelo motivo de equipamentos danificados e/ou por
falta de técnicos/as que atuem no setor.
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No tocante ainda a utilização dos Smartphones – por parte dos/as estudantes –
nas salas de aulas, os/as docentes poderiam pensar na utilização desse recurso digital
como ferramenta de pesquisa, para que seus/uas estudantes pudessem pesquisar
conteúdos, como por exemplo: textos para leitura que tenham a ver com o seu cotidiano,
imagens que retratem histórias de um/a idoso/a. Assim, os/as estudantes da Educação de
Jovens e Adultos/as podem se sentirem mais motivados e estimulados para darem
continuidade no processo educacional.
No que diz respeito a pesquisa nas instituições escolares, sabemos que em muitas
escolas não há sinal de Internet para os/as professores/as e os/as estudantes. Logo, é
provável que se os/as professores/as quisessem realizar essa tarefa junto com seus/uas
estudantes não conseguissem, uma vez que é muito provável que nas escolas a Internet
não esteja disponível para os/as estudantes, dificultando, assim, que os/as professores/as
inovassem suas práticas pedagógicas.
Sabemos que uma das finalidades da Educação de Jovens e Adultos/as é a
preparação dos/as estudantes para o mercado de trabalho e que as Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação estão presentes em diversos setores de nossa sociedade.
Dessa forma, acreditamos que ao utilizarem as TDICs na Educação de Jovens e
Adultos/as, os/as professores/as estão contribuindo para que os/as estudantes saibam lidar
de forma melhor com esses recursos tecnológicos e que quando eles/as – os/as estudantes
– chegarem ao mercado de trabalho irão se sair melhor do que teriam se saído se não
houvesse tido nenhum contato com essas tecnologias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o perfil da população a ser atendida pela Educação de Jovens e
Adultos/as, é importante levar em consideração os objetivos desses/as estudantes ao
procurarem a escola. Por esse motivo, surge uma reestruturação da EJA, com
consideráveis alterações em seus objetivos, na metodologia de trabalho, nos conteúdos
abordados e no tipo de avaliação a ser realizada, ofertando uma educação de qualidade
para todos/as, na perspectiva de se educar na e para a diversidade. É importante que a
escola e o currículo considerem os/as nossos/as estudantes da EJA como sujeitos/as
trabalhadores/as que estudam, para que possam exercer plenamente o direito à cidadania.
Portanto, para que possamos utilizar as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação, em especial o letramento digital na Educação de Jovens e Adultos/as de
forma eficaz no ensino, é necessário que os/as professores saibam utilizar as TDICs de
forma que possam inovar em suas práticas metodológicas; é necessário que os/as
estudantes vejam nas tecnologias digitais um aparato de aprendizado e não somente um
aparato de utilização das redes sociais e de realizar ligações e; é necessário que as escolas
possuam – em funcionamento – em sua infraestrutura os recursos tecnológicos –
computador, celular e Internet – capazes de contribuir para o melhoramento do processo
de ensino e aprendizagem. Assim, todos/as os envolvidos/as no contexto escolar vão ser
beneficiados/as, uma vez que vão estar contribuindo para a formação de seus/uas
estudantes e esses/as irão, possivelmente, ingressar nos mercados de trabalho e levar os
nomes das escolas em que tiveram a oportunidade de aprender.
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LINGUAGEM, PROPAGANDA E INTERAÇÃO: ferramentas para o ensino de
leitura
Sayonara Abrantes de Oliveira Uchoa27
Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral28
RESUMO
O entrecruzamento das mais diversas manifestações da linguagem, sobretudo, marcada
pela multissemioticidade da era digital que caracteriza os instrumentos de comunicação
na sociedade atual, representam para o ensino um grande desafio, visto que para os alunos
são verdadeiros enigmas aos quais a resolução nem sempre é conquistada. Frente a essa
constatação, este trabalho visa apresentar uma reflexão teórico-analítica acerca da
constituição de propagandas educativas voltadas a adolescentes, mais especificamente as
que buscam ao desenvolvimento consciente baseado em mudanças de comportamento,
estabelecendo uma descrição de como essas propagandas são construídas e os
direcionamentos de uma proposta de ensino de leitura com base na riqueza constitutiva
destes textos. Neste sentido, apresenta a experiência de uma proposta de ensino de leitura
oriundo de pesquisa de campo desenvolvida com alunos do ensino médio de uma escola
pública municipal da cidade de Cajazeiras – PB, demonstrando a relação entre
ferramentas linguísticas mobilizadas pela grande mídia governamental como ferramentas
para o desenvolvimento de habilidades de leitura frente à riqueza linguística destes textos.
Como base teórica, fundamentamo-nos em Brandão (2006), Carvalho (2006), Ogilvy
(1963), Sampaio (1995), Koch e Elias (2011), Orlandi (2012), Coracini (2002),
Sandmann (2014), Pinho (1990), Childs (1967), Marcondes (2002), Vestergaard;
Schorøder (2004), Carvalho (2014, 2006, 1998), entre outros. Este estudo contribui para
a reflexão acerca da relação entre linguagem, propaganda e acesso e mudança social.
Palavras-chave: linguagem. Propaganda. Interação. Leitura.
INTRODUÇÃO
Discutir relações existentes entre linguagem, propaganda e interação é mergulhar
em um universo rico para a construção de ferramentas voltadas ao ensino de leitura na
escola.
Assim, este trabalho objetiva apresentar uma reflexão teórico-analítica acerca da
constituição de propagandas educativas voltadas a adolescentes, mais especificamente as
que buscam ao desenvolvimento consciente baseado em mudanças de comportamento,
estabelecendo uma descrição de como essas propagandas são construídas e os
direcionamentos de uma proposta de ensino de leitura com base na riqueza constitutiva
destes textos.
Trata-se de um recorte de uma pesquisa de doutorado defendida em 2018 e que
analisa a relação entre diversos fenômenos lexicais, suas relações com o universo
multissemiótico e o desenvolvimento de ferramentas voltadas à metacompreensão.
Colabora para a reflexão sobre o ensino de leitura, pautado em diferentes vertentes
teóricas.
O MUNDO DA PROPAGANDA
27
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Os termos propaganda e publicidade encontram-se inseridos em vasto campo de
reflexões de áreas diversas como a Linguística, a Comunicação, a Psicologia, a retórica,
configurando-se como um grande leque interdisciplinar de interesses. A discussão ora
pautada decorre da busca por definir aspectos que caracterizam a propaganda e a
publicidade, fato que ocorre pela relação direta desses ao propósito comunicativo, ao que
impulsionou o surgimento de cada um na história da humanidade e o que os faz
permanecer.
Na história antiga, Egípcios, Assírios e Caldeus lançam mão das primeiras ações
voltadas à propagação das ideias e, através de desenhos, assegurando a transmissão de
informações e perpetuação cultural, militar e histórica (STEPHENS, 1993).
Já Sampaio (2003) discute os muitos relatos do surgimento de atividades
propagandísticas na Roma Antiga, momento no qual o foco das atenções sociais eram as
ruas e, de modo artesanal, os homens valiam-se de técnicas de pintura para propagar suas
ideias, ou seja, pintava-se a parede de branco e, sobre esse fundo, a mensagem em
vermelho ou preto, cores que mais se destacavam sobre o branco (SAMPAIO, 2003, p.
6).
Ainda sobre a origem da propaganda, Sandmann (2014) explica que o termo foi
extraído do nome “Congregatio de propaganda fide”, cuja tradução “Congregação da fé
que deve ser propagada”, que nominou uma congregação católica criada em 1622, cuja
tarefa era a propagação da fé.
Diante dessas novas demandas, Reboul (1975) explicita que o novo
direcionamento dado à propaganda advém de sua própria essência, cuja base é “[...]
ganhar as pessoas para uma ideia de forma tão sincera, com tal vitalidade, que, no final,
elas sucumbam a essa ideia completamente, de modo a nunca mais escaparem dela”
(REBOUL,1975, p. 95).
Conforme ressalta Pinho (1990), entre os séculos XVII e XVIII, as primeiras
propagandas eram feitas em praças públicas, intitulados de reclames, do francês reklame.
Mas sua essência inicial não foi destinada à persuasão ou convencimento do consumidor,
sobretudo para estabelecer comunicações sociais sobre a existência de objetos, serviços e
ações, ou seja, escravos, propriedades rurais, aulas particulares, enfim, tinha caráter
essencialmente informativo, o que podemos perceber através de Marcondes (2002, p.15)
é que “a propaganda nasceu prestando serviços, na forma que poderíamos chamar de
primórdios dos classificados modernos”.
É a partir do século XX que a essência da propaganda expande-se devido ao
surgimento de inúmeros meios para sua divulgação, a exemplo do rádio, da TV, cinema,
dos outdoors, a invenção da fotografia, a popularização da imprensa e, mais tarde, da
internet, enfim, diversos meios para a propagação dessas ideias.
Marcondes (2002, p. 15) explica que, considerando o ponto de vista estrutural, a
publicidade surgiu como “um braço” informativo de um sistema econômico fundado no
capitalismo e em uma época cuja base social foi marcada pelo crescimento acelerado, ou
seja, a população crescia vertiginosamente e a comunicação tornava-se, ao mesmo tempo,
mais necessária e difícil, dados os instrumentos existentes na época. Assim, para o autor,
“A vida urbana se sofisticava em opções e as pessoas deixavam de se conhecer pelo nome
e sobrenome. Contar aos outros se transformou em comunicar alguma coisa ao mercado”
(MARCONDES, 2002, p.15).
Considerando os aspectos históricos ora norteados, para Garcia (1999), o termo
propaganda deve ser entendido como amplo e, por tal, engloba as ações de propagação
de ideias como também a promoção mercadológica, ou seja, para o autor, o destinatário,
ao receber uma comunicação, não sentirá nenhuma dificuldade para perceber que aquele
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evento comunicativo refere-se a uma propaganda, ou seja, “de que existe o fim específico
de gerar uma predisposição para a compra ou utilização de serviço, criar uma imagem
favorável da empresa ou obter votos” (GARCIA, 1999, p. 9).
Percebe-se que Garcia (1999) concebe o termo propaganda de forma ampla,
abarcando as mais diversas formas de manifestação e propósitos, seja do ponto de vista
ideológico ou voltado às atividades comerciais.
Por outro lado, contrapondo-se a esta visão, Pinho (1990) reflete que:
Em um sentido mais restrito, as definições de publicidade e de
propaganda envolvem profundas contradições. O publicitário francês
Robert Leduc conceitua a propaganda como “o conjunto dos meios
destinados a informar o público e convencê-lo a comprar um produto
ou um serviço”. De uma maneira totalmente oposta, Eugênio Malanga
entende como publicidade “o conjunto de técnicas de ação coletiva
utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial,
conquistando, aumentando ou mantendo clientes” (PINHO, 1990,
p.15).

A respeito desta confusão, Gomes (2001) assevera tratar-se de um conflito de
ordem semântica que ocorre somente no Brasil, visto que no inglês, segundo Sandmann
(2014), o item lexical propaganda é utilizado de forma direcionada e exclusiva para
designar ações de propagação de ideias, mais especificamente de natureza política. Neste
sentido, há o termo advertising para designar os atos voltados à propaganda comercial ou
de serviços. Já no alemão, o termo propaganda destina-se à nomeação de propagação de
ideias, havendo o verbete Reklame, de origem francesa, para designar as ações voltadas à
propagação das ações de comércio. Mas, assim como no Brasil, o alemão possui o termo
Werbung, que corresponde à linguagem da propaganda, estabelecendo uma relação
unívoca, visto que é um termo único para designar tanto as ações de divulgação de ideias
como as comerciais (SANDMANN, 2014).
Lampreia (1994), professor e publicitário português, diante deste contraponto,
esclarece que ocorre uma “[...] falta de rigor vocabular e estes comodismos de expressão,
alguns de influência brasileira, não ajudaram a esclarecer as reais diferenças existentes,
demarcando onde começa uma área e onde acaba a outra” (LAMPREIA, 1994, p. 18).
Ainda diante deste confronto, é válido retomar Malanga (1979), quando afirma
que “[...] a propaganda é ideológica, grátis, dirigida ao indivíduo e apelam para os
sentimentos morais, cívicos, religiosos, políticos, etc., e a publicidade é comercial, paga
pelo consumidor, dirigida à massa e apela para o conforto, prazer, instinto de conservação,
etc.” (MALANGA, 1979, p.12).
Fica nítida a posição de autores como Malanga (1979), Lampreia (1994), Pinho
(1990) e Gomes (2001) ao fixarem que os termos Publicidade e Propaganda não podem
ser usados como sinônimos, visto que correspondem a aspectos diferentes do ponto de
vista do propósito a que se destinam.
Por outro lado, autores como Vestergaard; Schorøder (2004), Sandmann (2014) e
Carvalho (2006, 2014), embora admitam que os itens lexicais aqui discutidos não possam
ser considerados sinônimos, asseveram tratar-se de fenômenos que se interligam pelo
propósito de propagar e convencer, mesmo que destinados a objetivos diferentes. Assim,
pode-se afirmar, fundamentando-se nestes autores, que a propaganda “constitui uma
forma pública de comunicação verbal e não-verbal” (VESTERGAARD; SCHORØDER,
2004, p. 21) que, por sua abrangência, pode ser usada para todos os objetivos, englobando
a venda de produtos e serviços, contemplada mais especificamente pela publicada, como
também a propagação de ideias de caráter geral.
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Ou seja, pode-se conceber a propaganda uma atividade de comunicação das mais
cativantes e criativas, haja vista que tem a possibilidade de chamar a atenção, conquistar,
emocionar, envolver aquele a quem se destina. Assim, “[...] justamente pelo seu
diferencial diante das outras ferramentas de comunicação, é uma excelente forma de
propagar informações e ideologias, sejam nos campos político, religioso, cívico ou moral”
(MORAIS; FELIZOLA, 2011, p. 3).
Sobre este poder, “exerce sobre os indivíduos a ela expostos efeitos que vão desde
a simples aquisição do produto anunciado à adesão e assimilação da ideologia social que
o produz. À ação comercial se acrescenta uma ação ideológica e cultural” (CARVALHO,
2014, p. 21).
Durandin (1997) compila toda essa discussão, chegando à conclusão de que:
A propaganda e a publicidade têm em princípio campos de aplicação
diferentes: fala-se geralmente de publicidade quando se trata da área
comercial, e propaganda quando de problemas de ordem política, ou de
interesse geral. Mas ambas têm o mesmo objetivo genérico: modificar
a conduta das pessoas (DURANDIN, 1997, p. 14).

Indiferente ao propósito persuasivo, nas palavras de Coutinho (2011), publicidade
e propaganda, no Brasil, constituem termos que são utilizados indistintamente, mas que
recorrem à propaganda como o mais abrangente.
Neste trabalho, assumimos que a propaganda é bem mais ampla e, por tal, abrange
também a publicidade, embora não concebamos como termos sinonímicos. Todavia,
como não nos propomos a discutir a propagação no campo comercial, adotaremos o
recorte somente no campo da propaganda. É preciso deixar claro que pelo fato do recorte
realizado para este estudo ter sido delimitado às propagandas, sobretudo àquelas
destinadas à Comunicação de Interesse Público (CIP), aspecto ao qual nos deteremos com
mais afinco, em alguns momentos, o termo publicidade poderá surgir como
intercambiável, ou seja, referendando a propaganda.
Antes, é necessário explicitar que, segundo a sua natureza, a propaganda pode
assumir diferentes classificações, conforme explicita Pinho (1990), podendo ser
identificada como propaganda ideológica, política, eleitoral, governamental,
institucional, corporativa, legal, religiosa ou social.
Assim, a propaganda atende aos propósitos constituídos na relação entre interesse
individual e social, ideologia e história.
Estabelecendo o entrelaçamento teórico com o campo das teorias de comunicação,
Costa (2006), através da obra “Comunicação de Interesse Público: ideias que movem
pessoas e fazem um mundo melhor”, caracteriza a propaganda social como aquela
inserida no universo da Comunicação de Interesse Público – CIP, conceituando-a como:
[...] toda ação de comunicação que tem como objetivo primordial levar
uma informação à população que traga resultados concretos para se
viver e entender o mundo melhor. Na Comunicação de Interesse
Público, o beneficiário direto e primordial da ação de comunicação
sempre será a sociedade e o cidadão. Sua missão, portanto, se traduz
num esforço para difundir, influenciar, criar ou mudar comportamentos
individuais ou coletivos em prol do interesse geral (COSTA, 2006, p.
20).

Dessa forma, as propagandas voltadas à difusão de ideias cujo objetivo é a
mudança de comportamento ou orientação, seja social ou individual, correspondem,
também, ao campo de estudo da Comunicação de Interesse Público.
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É importante deixar claro que a propaganda social, educativa ou a comunicação
de interesse público não se restringem às ações governamentais de divulgação de
campanhas, mas transcende o poder público governamental, mas também empresas, o
terceiro setor e a comunidade em geral.
Sobre esta tendência comunicativa, Costa (2006) acrescenta
Em todo o mundo, as ações de Comunicação de Interesse Público – que
podem ser um filme de TV, um propaganda, um evento, um site na
Internet, um blog, um cartaz ou até mesmo os resultados de assessoria
de imprensa - despontam como iniciativas diferenciadas que acabam
agregando associações positivas à imagem das organizações , sejam
elas públicas, privadas ou não-governamentais (COSTA, 2006, p. 21).

Enfim, para além do caráter classificatório, cada manifestação da propaganda,
tomada até aqui como atividade humana, decorre de um propósito persuasivo definido
que, muitas vezes, chega a entrelaçar-se.
A LINGUAGEM DAS PROPAGANDAS
Conforme já mencionado em outros momentos, muitos autores utilizam os termos
publicidade e propaganda como intercambiáveis, fato pelo qual, nesta seção, em alguns
momentos essa situação pode ser percebida quando voltarmos nosso olhar à discussão
sobre os aspectos linguísticos imbricados na construção das propagandas, termo no qual
delimitamos nossa discussão.
Se considerarmos que a principal função da propaganda é convencer o leitor sobre
algo ou sobre algum comportamento, seria óbvio acreditar que a linguagem a ser
mobilizada nestas construções devesse ser o mais claro e objetiva possível, tendo em vista
que deve atingir ao maior número de leitores e que, por sua vez, possuem peculiaridades
distintas definidas por nível cultural, escolaridade e, até mesmo, conhecimentos de
mundo.
No entanto, é perceptível que “A mensagem publicitária pode se apoiar no sentido
denotativo ou no sentido conotativo” (CARVALHO, 1996, p.20) e essas mobilizações
não ocorrem do nada, mas são ancoradas, fundamentalmente, nas relações lexicais
escolhidas pelo produtor para fazer parte de cada texto.
É preciso deixar claro, na visão de Citelli (2002) que
Se as palavras, por exemplo, nascem neutras, mais ou menos como
estão em estado de dicionário, ao se contextualizarem, passam a
expandir valores, conceitos, pré-conceitos. Nós iremos viver e aprender
em contato com outros homens, mediados pelas palavras, que irão nos
informar e formar. As palavras serão por nós absorvidas, transformadas
e reproduzidas, criando um circuito de formação e reformulação de
nossas consciências (CITELLI, 2002, p. 40).

Fica, pois, evidente, que a leitura é um ato construtivo e que, nas propagandas, o
significado das palavras não são apresentados de forma direta ou prontamente dadas ao
leitor, cabendo a esse a capacidade de estabelecer relações necessárias que o levarão à
compreensão do texto, pelas relações entre informações dadas e as pistas delas emanadas
que autorizam a retomada de conhecimentos de mundo, igualmente necessários à
construção dos sentidos como um todo.
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Essa lógica apresentada é fortemente discutida por Vestergaard; Schrøder (2004)
ao afirmarem que:
Toda comunicação baseia-se no princípio de que nada se diz se não há
razão para dizê-lo – e esta ‘boa razão’ nos permite extrair várias
deduções legítimas daquilo que ouvimos ou lemos. Em outras palavras,
é preciso distinguir aquilo que efetivamente se diz daquilo que se deduz
do conteúdo do que foi dito ou do mero fato enunciado
(VESTERGAARD; SCHRØDER, 2004, p. 34).

Aportamo-nos à ideia defendida por Vestergaard; Schrøder (2004) ao passo em
que é preciso considerar que as propagandas são um misto de linguagem verbal e não
verbal, fato que promove a incitação do leitor à realização de deduções com base em
aspectos não verbais visto serem estes os mais evidentes e chamativos. Em contrapartida,
a leitura do texto verbal, muitas vezes, é prejudicada por estas deduções quando não são
legitimadas pelo contexto de produção da propaganda, prejudicando ainda mais a
compreensão.
Por esta visão, é necessário que o leitor seja capaz de discernir, daquilo que está
posto no entrecruzamento do verbal com o não verbal, o que contribui para a formação
dos sentidos no contexto da propaganda, baseando-se nos direcionamentos realizados
pelo texto verbal.
Ou seja, fica claro que a propaganda, devido a um caráter eminentemente
resumitivo do gênero e do seu propósito comunicativo, é construída com base em
elementos ou informações no nível do explícito e do implícito, fato que desencadeia a
necessidade de apropriação de fenômenos lexicais que promovam esse mecanismo de
apresentação com pouco texto.
Na prática, a função persuasiva expressa nas propagandas, sobretudo nas
educativas, visam modificar a atitude do receptor e atender aos seus anseios, fazendo-o
identificar-se com aquilo que está sendo propagado e, por tal,
O vocabulário é escolhido no registro referente aos seus usos. Tomando
por base o vazio interior de cada ser humano, a mensagem faz ver que
falta algo para completar a pessoa: prestígio, amor, sucesso, lazer,
vitória. Para completar esse vazio, utiliza palavras adequadas, que
despertam o desejo de ser feliz, natural de cada ser. Por meio das
palavras, o receptor ‘descobre’ o que lhe faltava [...] (CARVALHO,
1996, p. 19)

Para a construção desse processo persuasivo, no qual a palavra exerce papel
primordial, são mobilizados diversos aspectos, sejam ortográficos, fonéticos,
morfológicos, sintáticos ou semânticos e, até mesmo, os desvios linguísticos.
Certamente, o maior desafio enfrentando pelos que se propõem ao processo
criativo da propaganda é destacar-se, ou seja, diante de tantos estímulos visuais, do
bombardeamento de mensagens a que a população é diariamente posta, manter o foco e
o interesse dos leitores para que se voltem às propagandas em seu conteúdo total é, com
certeza, uma grande dificuldade.
Todavia, Carvalho (1996) defende que nas relações publicitárias as palavras
exercem a maior força nestas relações de construção da persuasão, visto que, através das
relações estabelecidas há uma influência sobre as percepções e os pensamentos do leitor,
levando-o a aceitar ou não determinadas ideias propagadas. Isso porque, segundo a autora,
as relações lexicais estabelecidas e a percepção de cada jogo de sentido vão criando no
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leitor uma espécie de “patrimônio intelectual” que, a cada nova experiência leitora, vai
sendo ampliado.
Para Gonçalves (1997):
A palavra, na publicidade, assume, além do seu significado lexical e
simbólico, também uma feição icônica muito forte – a forma leva à
apreensão do conteúdo subjacente; a informação reproduz-se em bloco
e não linearmente, ou seja, a própria diagramação e estética da
publicidade passou a evidenciar esta característica do homem moderno
(GONÇALVES, 1997, p. 53).

O poder exercido pela palavra, sobretudo nos textos propagandísticos, já foi
explicitado claramente nas discussões trilhadas até o momento, sobretudo com o aporte
teórico já apresentado. Neste sentido, ciente de todo aparato linguístico de que a
propaganda lança mão para a construção do propósito persuasivo, passaremos a discutir,
de forma mais específica, os aspectos atinentes a este estudo, ou seja, as relações lexicais
mobilizadas na construção das propagandas.
LINGUAGEM, PROPAGANDA, INTERAÇÃO E ENSINO DE LEITURA
Para exemplificar produtividade linguística presente nas propagandas, tomaremos
como escopo, neste momento, um dos fenômenos lexicais explorados, ou seja, a relação
entre campo lexical e campo semântico.
Antes de discutir especificamente sobre os campos semânticos, é importante
estabelecer a distinção entre os tipos de relações associativas.
Oliveira (2008) estabelece uma distinção explicativa entre campo lexical e campo
semântico. Para o autor, “[...] campos lexicais são grupos de palavras estreitamente
ligadas entre si pelo significado e que são, geralmente, agrupadas sob um termo genérico”
(OLIVEIRA, 2008, p. 64).
Lehrer (1974) declara, ainda, que “O objeto de análise dos campos lexicais é
coletar todas as palavras que pertencem a um campo e mostrar a relação de cada uma com
as outras palavras e com o termo geral29” (LEHRER, 1974, p. 01).
Já o termo campo semântico é designado como “[...] um conjunto de significações
assumidas por uma palavra num certo enunciado, que tem o objetivo de definir os
empregos da palavra e fazer o levantamento dos termos aos quais ela se associa ou se
opõe” (HENRIQUES, 2011, p. 78). Para Oliveira (2008) e Henriques (2011) campo
semântico é visto como mesmo que campo lexical.
Outro conceito, de maior abrangência, surge na visão de Ullmann (1964) e
Henriques (2011), ao definirem que:
O campo associativo de uma palavra é formado por uma intrincada rede
de associações, baseadas algumas na semelhança, outras na
contiguidade, surgindo umas entre sentidos, outras entre nomes, outras
ainda entre ambos. O campo é por definição aberto, e algumas das
associações estão condenadas a ser subjetivas, embora as mais centrais
sejam em larga medida as mesmas para a maioria dos locutores
(ULLMANN, 1964, p. 500-501).

“The object of the analysis of semantic fields is to collect al the words that belong to a field and show
the relationship of each of them too ne another and to the general term” (LEHRER, 1974, p. 01).
29
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No processo de leitura, a identificação de um elemento lexical e a observação dos
possíveis campos a ele relacionados, no contexto de uso, dá ao leitor o que Carvalho
(1996) define como “patrimônio intelectual” e aqui consideramos como base lexical ou
pistas necessárias às relações de sentidos.
A aquisição destas bases lexicais ocorre, pois, quando o aluno/leitor percebe a
possibilidade de fazer as relações entre os itens lexicais, por meio do conjunto das
significações assumidas por uma palavra num enunciado ou pelo conjunto das palavras
empregadas para estabelecer a designação, qualificação, caracterização, enfim, pelo
campo semântico ou campo lexical como assim é definido por Henriques (2011).
Esse fundamento ocorre pelo fato de que, segundo Henriques (2011, p. 80) “[...]
a observação dos campos lexicais (na terminologia adotada por Vanoye, é o equivalente
ao que chamamos de campos semânticos) fornece as “pistas linguísticas” que justificam
a interpretação do texto.
Neste sentido, as pistas são deixadas no texto através das escolhas lexicais
realizadas para a sua construção. Cabe ao leitor o processo de estabelecer as relações
possíveis entre esses itens lexicais, os sentidos por eles emanados no contexto da
propaganda e as relações estabelecidas com os sentidos implícitos, advindos do campo
lexical em que se inserem tais pistas.
Essa informação é reforçada por Carvalho (2014) ao definir que a construção dos
discursos nada mais é que a visualização das escolhas lexicais e das estruturas sintáticas
necessárias a cada contexto, visto que, “[...] o léxico veiculador contará com denotações
dentro do campo de significado que reforcem a construção dos estereótipos pretendidos
e com conotações que possam ser inferidas com facilidade dentro do mesmo campo de
significação” (CARVALHO, 2014, 24).
Tais manifestações linguísticas podem ser visualizadas ao analisarmos a
propaganda apresentada na figura 1.
FIGURA1: Propaganda de campanha de prevenção da AIDS

Camisinha é
igual abadá.
Sem ela você
não entra.

Fonte: http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/midiaemercado/wpcontent/uploads/2013/01/Etc_carnaval2013_outdoor.jpg. Acesso em 15/03/2016.

A propaganda apresentada na figura 1, veiculada por meio de outdoor e de
anúncios em redes sociais, encomendada pelo governo de Vitória do Espírito Santo, faz
parte de uma campanha de conscientização voltada a jovens e adolescentes e busca
lembrar este público de que a diversão durante o Carnaval deve estar aliada à
responsabilidade.
Para a construção do texto verbal “Camisinha é igual abadá. Sem ela você não
entra”, o produtor apela para escolhas lexicais consideradas do universo do grupo social
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que deseja atingir, ou seja, “[...] na seleção vocabular, um dos cuidados principais diz
respeito à adequação dos termos ao público que a propaganda pretende atingir”
(CARVALHO, 1996, p. 48). Por ser direcionado ao público mais jovem, aquele que
participa da festa carnavalesca, a ideia estipulada de uma condição para efetivação de um
ato, no caso o apelo para o uso da camisinha durante o ato sexual, é comparada à condição
de entrar em eventos carnavalescos somente com o uso de abadá. Ou seja, “carnaval”,
“festa” e “abadá” fazem parte do mesmo campo associativo.
O PERCURSO LEITOR
Considerando os aspectos teórico-reflexivos apontados, foi construído um
percurso intervencionista, numa perspectiva interativa, ou seja, os alunos foram
convidados a vivenciar uma situação-problema, construída sob a percepção das
metodologias ativas de aprendizagem.
A pesquisa foi desenvolvida com um universo de 100 alunos do terceiro ano do
ensino médio de uma escola federal do interior da Paraíba.
Neste sentido, ao se depararem com as propagandas, cada aluno teria que, através
dela, convencer os demais alunos sobre sua eficácia ou ineficácia comunicativa.
Com relação à categoria referente aos campos lexicais, após o trabalho
direcionado oralmente, os alunos foram convidados a reproduzir na escrita as suas
percepções sobre os empecilhos encontrados na compreensão de algumas propagandas
(isso em oficinas diferentes para cada grupo de fenômeno lexical).
Apresentaremos, abaixo, apenas uma destas análises como representação da
reflexão emanada desta atividade. Assim, ao ser questionado se conseguiu compreender
a informação presente em uma propaganda que falava sobre a imprudência no trânsito, o
aluno apresentou a seguinte reflexão.
QUADRO 22: resposta à questão 6 – T3F30
(ALUNO 65)

Talvez. Pois a palavra imprudência dificulta um pouco o entendimento do leitor.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A preocupação do aluno 65 demonstra a dificuldade encontrada por grande parte
dos alunos ao fazer a leitura do texto no qual o vocábulo “imprudência” surge como
elemento chave à compreensão. Tal aspecto pode ser visualizado, também, a partir do
gráfico 1, visto que, após as ações interventivas, foi o texto para o qual 9 (nove) alunos
demonstraram não atribuir sentido na atividade final, ou seja, não terem compreendido.
Bortoni-Ricardo (2010) explica que a compreensão do que lemos implica na
capacidade de confrontar os dados daquilo que estamos lendo com aqueles que já
dispomos armazenados em nossa mente e, desta maneira, “Se um item ou mais do
vocabulário que compõe um texto não se encaixar em uma moldura armazenada na mente,
a compreensão do enunciado ou do texto fica necessariamente prejudicada” (BORTONIRICARDO, 2012, p. 10).

30

Nomenclatura consecutiva do trabalho original.
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Fica evidente que os alunos encontram dificuldades na busca dos significados das
palavras que não fazem parte do seu repertório lexical e ainda não conseguem
desenvolver uma busca por inferência lexical, já que a propaganda dispõe de pistas tanto
no nível do texto verbal como no não verbal para gerar esse sentido lexical.
Por essa visão, retomando as diferentes funções que o léxico recobre, destacamos
aquela na qual sua importância destaca-se “[...] como unidades de sentido, as palavras
constituem as peças com que se vai tecendo a rede de significados do texto. São elas que
vão materializando, mediante as intenções do nosso dizer” (ANTUNES, 2007, p. 42).
Assim, o surgimento de itens que não fazem parte do repertório previamente
construído representa um empecilho à compreensão, aspecto ao qual nos detemos mais
profundamente quando da análise dos textos produzidos pelos alunos respondendo aos
questionamentos propostos pela pesquisa.
Neste contexto, fica evidente que a construção de parâmetro lexical de modo a
levar o aluno a perceber a necessidade de buscar as pistas textuais direcionadoras da
leitura, representa uma estratégia fundamental para o desenvolvimento de habilidades
metacognitivas de leitura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A apresentação deste trabalho, recorte de tese que esclarece a produtividade da
mobilização didática das relações lexicais em ações voltadas ao ensino de leitura,
demonstra que o ensino de leitura, na escola, deve ser guiado por estratégias que levem o
aluno a repensar a língua como um fenômeno vivo, em permanente construção e cujos
direcionamentos estão atrelados a um propósito comunicativo.
Neste sentido, ensinar a leitura como se fosse um jogo de adivinhação, seria
assumir um panorama o qual qualquer entendimento diante de um texto seria aceitável,
elemento que refutamos em nosso trabalho.
Por outro lado, defendemos que a construção de ferramentas metacompreensivas
de leitura decorrem do direcionamento racional, da orientação do educador para que o
educando perceba a leitura como um conjunto de mecanismos guiados por elementos
lexicais e multissemióticos (a depender dos gêneros em análise).
A apropriação destes mecanismos leva o aluno a desenvolver a metacognição e,
desta maneira, a capacidade de guiar seu próprio percurso leitor nos mais diversos
contextos.
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GÊNEROS DISCURSIVOS CONSTITUTIVAMENTE REMIXADOS NA/ DA
INTERNET
Antonia Ana Victoria da Silva31
Vicente de Lima-Neto32

RESUMO
Os memes são práticas discursivas desenvolvidas para cumprir diferentes propósitos e
circulam em espaços digitais, como Facebook, dentre outros. Em determinados contextos,
podem ser vistos como elementos de diversão e entretenimento; em outros, podem
representar ironia nas críticas sociais, promovendo interação e comunicação, sobretudo a
partir do humor, nos comentários compartilhados em redes sociais. Este trabalho tem
como objetivo analisar e categorizar os tipos de remix que constituem o meme, que se
ambienta em sites de redes sociais. Apoiamo-nos nas discussões de Miller (2009) e
Bazerman (2005), que definem gênero como ação retórica tipificada. Assim, o gênero é
construído e constituído a partir das experiências sócio-retóricas de cada indivíduo em
meio à comunicação. Para atingir nosso objetivo, selecionamos um corpus, composto por
oito memes de domínio público, selecionados a partir do nosso feed e timeline das redes
sociais, Instagram e Facebook, cujos critérios para seleção foram os seguintes: ter sido
publicado em redes sociais diversificadas, como Facebook e Instagram, com mais de 100
curtidas e 100 compartilhamentos. Nos resultados preliminares categorizamos os memes
selecionados em duas categorias diferentes entre si, onde a estrutura, conteúdo, situação,
intencionalidade e a recorrência no meio sociocultural dos memes são semelhantes.
Palavras-chaves: Gêneros discursivos; remix; memes.

INTRODUÇÃO
Os memes são práticas discursivas que circulam em meio ao espaço digital, como
nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, dentre outros. Essas práticas discursivas
são desenvolvidas para cumprir diferentes propósitos. Em determinados contextos,
podem ser vistos como elementos de diversão e entretenimento; em outros, podem
representar ironia nas críticas sociais, promovendo interação e comunicação, sobretudo a
partir do humor, nos comentários compartilhados em redes sociais.
O objetivo deste trabalho é analisar e categorizar essas práticas discursivas numa
perspectiva do gênero como ação social, discutida por Miller (2009) e Bazerman (2005),
a fim de constatar os tipos de remix que constituem o meme.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A princípio, nos apoiamos no conceito de remix, desenvolvido por Manovich
(2005), e nas discussões de mais dois teóricos, Miller (2009) e Bazerman (2005), sobre
31
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gênero. Ambos são membros da escola de estudos de gêneros norte-americana, pela qual
sua principal característica é os estudos sobre a natureza social do discurso. Portanto,
desenvolveram o conceito de gênero como ação social ou como ação retórica tipificada.
O conceito de gênero desenvolvido por Miller tem como noções chave as de
recorrência e ação retórica, pela qual define o gênero como “ação retórica tipificada”
(Miller, 1994a, p. 24), que, entre outras palavras, funciona como ações discursivas que
requerem ou demandam uma resposta adequada à determinada situação social, ações estas
que posteriormente serão tipificadas, ou seja, categorizadas em tipos.
Miller (1984, p. 151) reitera que "compreender os gêneros
socialmente pode nos ajudar a explicar como encontramos,
interpretamos, reagimos e criamos certos textos". O
gênero espelha a experiência de seus usuários - e um texto
é a materialização dessa experiência, por meia da ação ali
levada a cabo, de sua forma e substância.

Isto é, o gênero tem um papel muito importante nas estruturas e ações discursivas
num âmbito social, por ele ser o vínculo que une ou interliga o indivíduo à comunidade,
ou “constitui a cultura; é mediador entre o público e o privado [...]” (Miller. 1994a, p.
36). Um exemplo para isto é a defesa de um TCC (Trabalho de conclusão de curso) já
que possui uma estrutura de apresentação tipificada, caracterizada por um modelo de
apresentação conforme àquele ambiente e as pessoas que nele se encontram.
Partindo da mesma perspectiva da Miller, Charles Bazerman reitera que “Um
gênero existe apenas à medida que seus usuários o reconhecem e o distinguem.”
(Bazerman, 1994, p. 81). A observação das regularidades das práticas discursivas
recorrentes são o objeto de estudo do teórico, o mesmo sugere dar atenção a essas
recorrências pois as mesmas dão origem a forma e conteúdo do ato de comunicação,
sendo assim, é de suma importância tipificá-las. Também é importante que possamos
assumir essa implicação metodológica, por isso, no nosso trabalho faremos,
posteriormente, uma consulta à usuários distintos e seus pontos de vista acerca da prática
discursiva meme, utilizando um formulário com perguntas do tipo “O que você entende
sobre meme?” entre outras, já que precisamos de uma análise mais profunda das opiniões
dos usuários de redes sociais que compartilham, curtem, retuitam os memes.
Já as práticas de remix não são novas, elas são constitutivas do ser humano.
Entretanto, o conceito só começou a ser discutido na década de 1970, com o remix de
músicas. Dentre esses elementos estão os elementos imagéticos, linguísticos (os quais são
o tipo de remix mais comum nos memes), dentre outros. Todos esses elementos são
interligados e formam assim um novo produto. Manovich (2005) conceitua remix como:
Um processo de transformação no qual a informação e a
mídia que temos organizadas e compartilhadas podem ser
recombinadas e construídas sobre a criação de novas
formas, conceitos, ideias, misturas e serviços.
(MANOVICH, 2005, p. 1).

Portanto, o remix pode ser uma reelaboração de um produto, assim adicionando
ou atribuindo novos elementos a um já existente e a montagem de dois ou mais produtos
formando um novo produto. Numa música, por exemplo, pode-se atribuir a remixagem
de elementos, como aperfeiçoar ou modificar algumas notas, timbres, bmp, como um
featuring com outro artista, entre outros.
METODOLOGIA
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Para atingirmos nosso objetivo, selecionamos um corpus, composto por oito
memes de domínio público, selecionados a partir do nosso feed e timeline das redes
sociais, Instagram e Facebook, cujos critérios para seleção foram os seguintes: ter sido
publicado em redes sociais diversificadas, como Facebook e Instagram, com mais de 100
curtidas e 100 compartilhamentos, e ter traços de remixagem.
Além desses critérios, os oitos memes foram divididos em dois grupos, para uma
melhor análise. Selecionamos quatro categorias: estrutura, conteúdo, recorrência e
intencionalidade. As duas primeiras resgatam elementos dos estudos de gêneros
bakhtinianos; a recorrência é desenvolvida também pela sociorretórica, embora não com
essa nomenclatura, bem como a intencionalidade – ou o intuito do dizer. Todos os oitos
memes tinham que apresentar traços de remixabilidade.
ANÁLISE
Analisamos e categorizamos oito memes, sendo eles subdivididos em duas
categorias. Já as categorias que usamos para a análise foram por sua estrutura, conteúdo,
intencionalidade e recorrência.
Os memes do primeiro grupo têm dois elementos linguísticos recorrentes e
interligadas. A estrutura também é recorrente nos quatros exemplos (a capa de um livro
e um comentário incluso, geralmente algum tweet e/ou um elemento imagético).
1.

Fonte:
https://www.facebook.com/letrasdadepressaooficial/photos/a.1171101922910251/17069
75479322890/?type=3&theater
2.
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Fonte:
https://www.facebook.com/letrasdadepressaooficial/photos/a.1171101922910251/16007
90049941434/?type=3&theater
3.

Fonte:
https://www.facebook.com/umaxicaraderomance/photos/a.1993819500645154/2630517
020308729/?type=3&theater
4.
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Fonte:
https://www.facebook.com/LiteraBrasil1/photos/a.544251225737012/98990842450462
1/?type=3&theater
Os dois primeiros memes foram retirados da página Letras da Depressão, na rede
social Facebook33, os dois últimos foram retirados da timeline (ou feed) na mesma rede
social. Neste caso, todo o estilo e estrutura dos quatros memes são iguais, pois a sua
estrutura está sendo remixada com dois elementos imagéticos, a capa de um livro e um
tweet formando a montagem no meme, entretanto, suas intencionalidades e o meio que
foi projetado são diferentes, pois a intenção dos autores dos memes é um público em
específico, portanto, a intencionalidade ou o foco do conteúdo das páginas que foram
compartilhados os memes é um público-alvo e não particularmente um público geral,
contudo, não necessariamente os memes tramitaram somente por esse público-alvo, pelo
fato dos memes se espalharam por várias outras bolhas sociais. Aqui, propomos uma
subdivisão dos quatros memes:
1. 2. A intenção da página foi criar os memes para um público-alvo, estudantes de letras,
que têm propriedade em assuntos relacionados ao curso, principalmente à linguística. A
estrutura, o conteúdo são iguais. As recorrências nos dois memes tiveram o mesmo
processo composicional, a interpretação do público é de se esperar que seja equivalente
ao que foi proposto (já que quem curte a página têm, no mínimo, práticas de leitura
associadas à mesma).
3. 4. Foram escolhidos avulsamente na rede social Facebook, entretanto, apesar de não
terem sido recolhidos em uma página específica, como os memes 1. e 2., a sua
intencionalidade continua sendo a mesma, assim como a estrutura, que se caracteriza pela
capa de um livro e um tweet, o que também ocorre nos memes 1. e 2., conteúdo, que trata
da ligação textual e humorística do conteúdo do livro e do conteúdo do tweet e sua
recorrência, que se caracteriza pelo fato de outros exemplares, que circulam nas redes
sociais, resgatarem as mesmas características, a remixabilidade de dois elementos que
formam a estrutura do meme, nos mesmos contextos de uso. Se diferem dos exemplos 1.
33
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e 2. por não estarem especificamente numa página do Facebook, como a Letras
Depressão, que já possui um público-alvo, mas sim por terem sido compartilhados para
outros públicos. Apesar disso, o público geral, para entender o meme, precisam ter um
conhecimento de mundo específico, no caso sobre as obras do Alfredo Bosi e do Georg
Lukács e entender o conteúdo humorístico presente nos tweets.
Já no segundo grupo, os memes, também foram retirados da página da rede social
Facebook Barbie e Ken Cidadãos de Bem34 refletem situações características de um
determinado grupo social, que, no caso, seria a classe média e/ou a elite brasileira. Os
memes têm conteúdo irônico, associando a imagem da boneca Barbie e do boneco Ken
ao grupo social elitista com situações problemáticas que podem ocorrer diariamente com
esse grupo, no caso, o famoso “white people problem” (problemas de pessoas brancas,
em tradução livre). Portanto, a crítica é feita justamente a partir de situações
problemáticas que foram naturalizadas pelo grupo social. Vejamos:
1.

Fonte:
https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1917191568536868/220
7219299534092/?type=3&theater
2.

Fonte:
https://twitter.com/imaginedragors/status/1058838010937118721?fbclid=IwAR1Bcsc55
f_qLp3ku7Agd6zD2DdhP6JDn3YP9oCL7w9ovrQXR1RNNc6TE3k
3.

34
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Fonte:
https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1905161136406578/218
6784901577532/?type=3&theater
4.

Fonte:
https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1917191568536868/218
6906514898704/?type=3&theater
As críticas retóricas recorrentes nos memes acima é atribuída a discursos que são
frequentes entre a elite, que pode ser identificada a partir das aspas, em dois dos quatros
memes, e, com um pouco mais de conhecimento linguístico, nos outros dois memes que
não é identificado o diálogo por aspas.
Além de, claro, toda a estrutura é semelhante, com o uso de uma frase que é
recorrente nos discursos, com um tweet e uma ou mais fotos anexadas ao mesmo,
incluindo um estereótipo social que é o padrão de beleza da nossa sociedade atual:
homem/mulher cis, brancos e ricos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram encontrados traços de remixabilidade em todos os oitos memes recolhidos
do nosso corpus, já que todos os memes são uma remixabilidade - montagem de
elementos que se interligam e formam um sentido/intenção entre si, formando assim um
novo produto. Sendo assim, o nosso objetivo foi justamente encontrar esses traços de
remixabilidade que constituem a prática discursiva meme, e analisar esses traços.
Concluímos que existem variados tipos de remix, que se materializam em
diferentes tipos de memes, como pode ser observado nas análises dos dois grupos de
memes. O primeiro grupo com memes de cunho social distinto ao segundo grupo, por
serem destinados a determinados grupos sociais, o que aproxima-nos, em tese, da
compreensão de gênero de Miller (2009) e do Bazerman (2005).
Nossa pesquisa ainda está em sua fase inicial, portanto, para as demais fases,
aumentaremos nosso corpus, o qual abrangeria mais de uma rede social, além do
Facebook e Instagram, sendo assim, outras temáticas também serão abordadas,
enriquecendo assim outros trabalhos.
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